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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 
EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

 
 

O MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, com sede administrativa à Rua Barão de Piumhi, 121, 
centro, inscrito no CNPJ sob o nº 16.784.720/0001-25, torna público que fará realizar, através do 
Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto Imagine, 
Concurso Público com intuito de atender às necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORMIGA, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMIGA - PREVIFOR, para os cargos constantes no item 
1.5 do presente Edital, sob o Regime Jurídico ESTATUTÁRIO, de conformidade com a Leis 
Complementares nºs 41/2011 – Estatuto do Servidor Público do Município de Formiga, e, Lei 
Complementar nº 44/2011 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga, e, 
suas alterações posteriores.  

 
O prazo de validade do referido Concurso Público será de 2 (dois) anos, a contar da data da 

publicação do ato de sua homologação na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Formiga e 
disponibilizado na internet nos sites www.institutoimagine.com.br, www.formiga.mg.gov.br, 
www.saaeformiga.com.br, e afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura do município de 
Formiga, Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE e Instituto de previdência  dos servidores 
públicos municipais de Formiga - PREVIFOR; podendo ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública. 

 
O período de validade estabelecido para o Concurso Público não gera, para a Prefeitura do 

município de Formiga e Autarquias, a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos 
aprovados.  

 
A organização do Concurso Público, recebimento das inscrições, aplicação e avaliação das 

provas, bem como os recursos,  serão de responsabilidade do Instituto de Marketing, Assessoria e 
Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto Imagine, obedecidas as normas deste Edital. 
 

 
 
1.1 O Concurso Público destina-se ao provimento de cargos vagos, dos que vagarem ou forem 
criados na sua vigência, consistindo em seleção e classificação dos candidatos com habilitação 
específica para as atribuições descritas no item 1.5 deste Edital. 
 
1.2 Os (as) candidatos (as) aprovados (as) constarão de CADASTRO DE RESERVA cujo 
aproveitamento se fará de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Formiga e 
Autarquias,  dentro do prazo de validade do certame. 
 
1.3 As atividades inerentes aos cargos ora convocados serão desenvolvidas - conforme 
demanda, nas dependências ou órgãos da Prefeitura de Formiga/MG ou não, visando atender ao 
restrito interesse público. 
 

1. DOS CARGOS E DAS VAGAS: 

http://www.institutoimagine.com.br/
http://www.bebedouro.sp.gov.br/
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1.4 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 
a) ANEXO I – Conteúdo Programático e Sugestões Bibliográficas – Indica a sugestão dos conteúdos 
para estudos inerentes as provas; 
b) ANEXO II – Descrição dos cargos – Informa a descrição das atividades e demais requisitos 
inerentes aos cargos; 
c) ANEXO III – Cronograma; 
d) ANEXO IV – Relação de Exames Médico por cargo; 
e) ANEXO V  - Áreas de abrangências das UBSs. 
 
1.5 Os cargos, vencimentos, vagas e escolaridades estão estabelecidos na tabela que segue: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

CARGO Vagas 
Venc. 
(R$) 

Carga 

Horária 

semanal 

Requisitos 

Advogado Público 5 

 
3.224,25 

 

30 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Advogado Social 1 3.224,25 30 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Arquiteto CR 3065,92 

  
30 h 

 

Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Assistente Social 3 2.168,02 20 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Assistente Social de 
Programas Sociais 8 3.048,84 30 h 

Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Auditor de Controle 
Interno 1 2.782,69 40 h 

Ensino Superior Completo (Ciências 
Contábeis) 

Auditor Fiscal CR 3.455,25 40 h Ensino Superior Completo (Direito) 

Bibliotecário 3 2.049,74 

 
40 h 

 

Ensino Superior Completo 
(Biblioteconomia) 
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Bioquímico CR 2.782,69 40 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Cirurgião Dentista 3 3.110,49 40 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Contador CR 2.782,69 40 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Enfermeiro 15 3.110,49 

40 h   ou 
Escala de 
Reveza- 
Mento  

Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Engenheiro Civil CR 3.038,59 20 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Engenheiro Eletricista CR 3.038,59 20 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Farmacêutico 4 2.782,69 40 h  
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Fisioterapeuta CR 1.588,28 20 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Fonoaudiólogo 3 1.588,28 20 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Médico da Família 8 10.593.28 40 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Médico Veterinário CR 2.782,69 40 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Monitor de Esporte CR 1.473,21 24 h 
Ensino Superior Completo 
(Educação Física) 

Nutricionista CR 2.833,51 40 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Pedagogo 10 2.455,37 40 h 
Ensino Superior Completo 
(Pedagogia) 

 
Professor PEB I 

 
28 

1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo (Normal 
Superior ou Pedagogia com 
habilitação para magistério de 1º a 
5º ano) 

Professor PEB II – 
Ciências 1 1.473,21 24 h Ensino Superior Completo (Ciências) 

Professor PEB II – 
Educação Física CR 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo 
(Educação Física) 
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Professor PEB II – 
Educação Religiosa 

 

CR 1.473,21 24 h 

Curso de Licenciatura Plena 
acrescido de especialização latu 
sensu em ciências da religião com 
ênfase em ensino religioso (360 
horas) ou curso de licenciatura 
plena ou curta em qualquer 
conteúdo acrescida de curso de 
metodologia e filosofia de ensino 
religioso escolar (120 horas) 

Professor PEB II – 
Geografia 2 1.473,21 24 h Ensino Superior Completo 

(Geografia) 

Professor PEB II – 
História 2 1.473,21 24 h Ensino Superior Completo (História) 

Professor PEB II – Inglês CR 1.473,21 24 h 
Ensino Superior Completo (Letras: 
habilitação em inglês) 

Professor de Língua 
Espanhola CR 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo (Letras: 
habilitação em Língua Espanhola) 

Professor de Língua 
Inglesa CR 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo (Letras: 
habilitação em Inglês) 

Professor PEB II – 
Matemática 1 1.473,21 24 h Ensino Superior Completo 

(Matemática) 

Professor PEB II – 
Português CR 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo (Letras: 
Habilitação em Português) 

Professor de Música 
– Bateria, Percussão 

 
1 

1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo 
(licenciatura em música) 
Especialidade em Bateria ou 
Percussão 

Professor de Música – 
Canto 1 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo 
(licenciatura em música) 
Especialidade em Canto 

Professor de Música – 
Cordas Eruditas 1 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo 
(licenciatura em música)  

Professor de Música – 
Cordas Populares 2 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo 
(licenciatura em música) 

Professor de Música – 
Instrumentos de Sopro 2 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo 
(licenciatura em música) 

Professor de Música – 
Teclas 1 1.473,21 24 h 

Ensino Superior Completo 
(licenciatura em música) 
Especialidade em Piano 

Psicólogo 4 1.469,17 20 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 
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Psicólogo Social 7 3.048,84 40 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Terapeuta Educacional 1 3.710,24 40 h 

Ensino Superior Completo (Terapia 
Ocupacional), acrescido de:   
- Curso de 40 horas de 

Comunicação Alternativa;  
- Curso de 40 horas de Tecnologia 

Asssistiva; 
- E, no mínimo, 4 cursos dentre: 

deficiência intelectual. Baixa 
visão, braile, deficiência física, 
baixa audição, libras e TGD, 
sendo a carga horária mínima de 
120 horas cada um.  

Terapeuta Ocupacional CR 2.782,69 30 h 
Ensino Superior Completo + 
Registro no Conselho competente 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Abílio Coutinho 
 

CR 1.262,25 40 h  

 Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Centro CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo.  Residir na 
área da Comunidade em       que 
atuar, desde a data da publicação 
deste edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Saúde Agente 

Comunitário de Saúde 
UBS Água Vermelha 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Alvorada 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Bela Vista 

CR 1.262,25 40 h 

 Ensino Médio Completo.  Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006).  

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Cidade Nova 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 11.350/2006). 
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Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Diego Solto 

CR 1.262,25 40 h 

 Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde de 
UBS Vila Didi 

2 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Engenho de Serra 2 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Rosário 3 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde 
UBS Sagrado Coração de 

Jesus 1 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

 
Agente Comunitário de 

Saúde de 
UBS Souza e Silva 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Nirmatele 
2 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Vargem Grande 
CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar, 
desde a data da publicação deste 
edital (Inciso I, Art. 6º da Lei 
11.350/2006). 
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Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Geraldo Veloso 
CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Albertos 
 (Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Baiões 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Boa Esperança 
(Zona Rural) 

 

1 

 

1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Cerrado 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Cunhas 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Fazenda Velha 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Gonçalves 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 
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Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Morro Cavado 
(Zona Rural) 

 

CR 

 
1.262,25 

 
40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Padre Trindade 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Paneleiros 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Ponte Vila 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Rodrigues 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Santa Luzia 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS São Pedro 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde 

UBS Serrinha 
(Zona Rural) 

CR 1.262,25 40 h 

Ensino Médio Completo. Residir na 
área da Comunidade em que atuar 
conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente Comunitário de 
Saúde CR 1.262,25 40 h Ensino Médio Completo. Residir na 

área da Comunidade em que atuar 
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UBS Timboré 
(Zona Rural) 

conforme ANEXO V , desde a data 
da publicação deste edital (Inciso I, 
Art. 6º da Lei 11.350/2006). 

Agente de Controle de 
Endemias de Endemias 19 1.262,25 40 h Ensino Médio Completo 

 
Agente Contábil 

 
CR 

1.222,97 40 h 

Ensino Médio Completo + 
Profissionalizante 
(Técnico em 
Contabilidade) 

Agente de Trânsito e 
Transporte 5 1.365,92 40 h Ensino Médio Completo 

Agente Social 8 1.365,92 40 h 
Ensino Médio Completo + 
informática 

Assistente de Educação 
Infantil 19 1.011,11 40 h Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Biblioteca 1 1.162,00 40 h Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Educação 
Especial – Interprete 

de 
Libras 

 
2 

1.011,11 30 h 

Ensino Médio Completo + Curso de 
Libras acrescido de curso de 40 
horas de Comunicação Alternativa e 
Tecnologia Assistiva.  

- Certificação de intérprete do 
Prolibras ou do CAS, ou Pós- 
Graduação em Libras ou 
Tecnólogo em Língua Brasileira 
de Sinais.   

 

Auxiliar de Educação 
Especial 15 1.011,11 30 h 

Ensino Médio Completo, acrescido 
de curso de 40 horas de 
Comunicação Alternativa e 
Tecnologia Assistiva. 

- E, no mínimo, 4 cursos dentre: 
deficiência intelectual, visual, 
física, auditiva e TGD, sendo a 
carga mínima de 120 horas cada. 

Auxiliar de Secretaria 
Escolar CR 1.162,00 40 h Ensino Médio Completo 

Auxiliar em Farmácia 2 1.011,11 40 h Ensino Médio Completo 
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Auxiliar Odontológico CR 1.011,11 40 h 
Ensino Médio Completo + Curso de 
ACD 

Avaliador CR 1.354,19 40 h Ensino Médio Completo 

Fiscal de Meio Ambiente CR 
 

1.365,92 
40 h Ensino Médio Completo 

Fiscal de Obras e 
Postura 

4 1.365,92 40 h 

Ensino Médio Completo + Carteira 
Nacional de Habilitação “categoria 
B” 

Fiscal Sanitário CR 1.365,92 40 h  Ensino Médio Completo 

Inspetor de Alunos 1 1.162,00 40 h Ensino Médio Completo 

Mecânico CR 1.365,92 40 h Ensino Médio completo 

Oficial Administrativo 8 1.365,92 40 h Ensino Médio Completo 

 
Técnico em Enfermagem 

 
12 

1.283,34 40 h 

Ensino Médio Completo + Curso 
Profissionalizante + Conselho 
Regional Competente 

Técnico em Higiene 
Dental CR 1.283,34 40 h 

Ensino Médio Completo + Curso de 
THD 

 
Técnico em Radiologia 

 
CR 

1.283,34 24 h 

Ensino Médio Completo + Curso 
Técnico de Radiologia + inscrição 
definitiva no órgão de fiscalização 
da profissão 

Técnico em Segurança 
do 

Trabalho 
CR 1.625,84 40 h 

Ensino Médio Completo + Curso 
Técnico 

Manipulador de 
Alimentos CR 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Completo 

 
Motorista 

 
5 

1.365,92 40 h 
Ensino Fundamental   Completo 
+ CNH “categoria D” 

Recepcionista 3 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Completo 

Armador 1 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Calceteiro 2 1.011,11 40 h Ensino Fundamento Incompleto 
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Cantineira 3 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Carpinteiro 1 1.365,92 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Coveiro CR 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Cuidador Social 2 1.011,11 40 h 
Ensino Fundamental Incompleto + 
 e Curso de Cuidador Social 

Eletricista 1 1.365,92 40 h  Ensino Fundamental Incompleto 

Gari 2 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Jardineiro CR 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Operador de Máquinas CR 1.625,84 40 h 
Ensino Fundamental Completo + 
CNH “categoria D” 

Pedreiro 1 1.365,92 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Serralheiro 1 1.365,92 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Servente Escolar 9 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Servente de Limpeza CR 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Zelador 2 1.011,11 40 h Ensino Fundamental Incompleto 

Capinador 20 1.011,11 40 h Elementar / Alfabetizado 

Coletor de Resíduos CR 1.011,11 40 h Elementar / Alfabetizado 

Operário de
 Serviços 

Gerais 
CR 1.011,11 40 h Elementar / Alfabetizado 

 

 
 
 
 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 Rua Barão de Piumhi, 121 Centro - Formiga/MG  
         CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

 

Rua Barão de Piumhi, 121 – Centro  

CEP 35.570-000 – FORMIGA/MG  |  PABX: (37) 3329-1800 
12  

Serviço autônomo de água e esgoto – SAAE 
 

CARGO Vagas 
Venc. 
(R$) 

Carga 

Horária 

semanal 

Requisitos 

Auxiliar Administrativo 02 1.502,49 40 h Ensino Médio Completo 

Operador de 
Sistema de Água e 
Esgoto 

01 1.360,85 
Escala de 
Reveza-
mento 

Ensino Médio Completo, + CNH 
“B”. 

Recepcionista 01 1.502,49 40 h Ensino Médio Completo 

Técnico em Informática 01 1.658,89 40 h 
Ensino Médio Completo + Curso 
Técnico em Informática 
reconhecido pelo MEC + CNH “B” 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 
 

01 1.658,89 40 h 

Ensino Médio Completo + Curso 
Técnico em Segurança do Trabalho 
reconhecido pelo MEC + CNH “B” 

Mecânico Hidráulico 
01 1.360,85 40 h 

Ensino Fundamental Completo, + 
CNH “C” 

Motorista 
03 1.360,85 40 h 

Ensino Fundamental Completo, + 
CNH “D” 

Telefonista 
01 1.232,55 30 h 

Ensino Fundamental Completo 

Bombeiro Hidráulico 
03 1.360,85 40 h 

Ensino Fundamental Incompleto, + 
CNH “A” e “B” 

Guariteiro 
CR 1.116,37 

Escala de 
Reveza- 
mento 

Ensino Fundamental Incompleto, + 
CNH “B” 

Mensageiro 03 1.232,55 40 h 
Ensino Fundamental Incompleto, + 
CNH “A” 

 
Operador de Máquina 

01 1.658,89 40 h 

Ensino Fundamental Incompleto + 
Curso Presencial de 
Treinamento/Operação de 
Máquina Retroescavadeira e/ou 
Escavadeira Hidráulica, + CNH “C” 
 

Pedreiro 
02 1.360,85 40 h 

Ensino Fundamental Incompleto 

Zelador II 

01 1.011,12 
Escala de 
Reveza- 
mento 

Ensino Fundamental Incompleto 
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Calceteiro 
03 1.116,37 40 h 

Elementar / Alfabetizado 

Cantineira 
CR 1.011,12 40 h 

Elementar / Alfabetizado 

Operador Sanitário 
02 1.011,12 40 h 

Elementar / Alfabetizado 

Operário de Serviços 
Gerais 18 1.011,12 40 h Elementar / Alfabetizado 

Servente (Limpeza) 
CR 1.011,12 40 h 

Elementar / Alfabetizado 

 

Instituto de Previdência  dos Servidores Públicos Municipais de Formiga – 
PREVIFOR 

CARGO Vagas 
Venc. 
(R$) 

Carga 

Horária 

semanal 

Requisitos 

Advogado 
Previdenciário 

01 3.038,36 20 h 
Ensino Superior em Direito; 
Registro na 
OAB. 

Contador Previdenciário CR 2.781,92 40 h 
Ensino Superior em Ciências 
Contábeis; Registro no CRC. 

Controlador Interno 
Previdenciário  
 01 2.118,63 

 
30 h 

 

Ensino  Superior Completo em 
Ciências Contábeis, Direito, 
Administração ou Economia, com 
habilitação legal para o exercício 
da profissão. 

Assistente 
Previdenciário 01 1.746,63 40 h 

Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Serviços 
Gerais CR 1.111,49 40 h 

Ensino Fundamental Completo; 
Carteira Nacional de Habilitação 
“categoria A” 

 
ATENÇÃO: CADA CANDIDATO PODERÁ SE INSCREVER EM ATÉ 3 (TRÊS) CARGOS, SENDO NO 
MÁXIMO UM PARA CADA ÓRGÃO (Prefeitura, SAAE e PREVIFOR). 
 

 
2.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições 
do certame, tais como se acham estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como em eventuais 
aditamentos, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, em relação às 
quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
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2.2. Uma vez efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos de cancelamento. 
 
2.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o interessado deverá orientar-se no sentido de 
recolher o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos 
para o cargo  pretendido.  
 
2.4 A inscrição deverá ser efetuada das 00 horas do dia 14 de fevereiro de 2019 às 23 horas do 
dia 31 de março de 2019 (horário oficial de Brasília), exclusivamente pela internet, no site 
www.institutoimagine.com.br.   
 
2.4.1 No ato da inscrição o candidato deverá indicar o cargo  pretendido, devendo observar o item 
1.5. 
 
2.4.2 Após a efetivação da inscrição não será permitida, em hipótese alguma, a troca do Cargo 
pretendido. 
 
2.5 Condições para inscrição: 
a) ser Brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal de 1988, em 
consonância com a Lei Federal nº 6.815/80 – Estatuto do Estrangeiro, e ainda, se de Nacionalidade 
Portuguesa, estar de acordo com os critérios contidos no Decreto Federal nº 70.436/72; 
b) ser possuidor de CPF devidamente ativo e do documento de identidade (RG), com foto; 
c) efetuar o pagamento devido do valor da inscrição; 
d) caso o candidato venha a efetuar o pagamento da taxa de inscrição para o mesmo cargo mais 
de uma vez, não haverá devolução e nem transferência do valor pago para outro cargo, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato. 
e) conhecer e estar de acordo com as normas e exigências do presente edital; 
 
2.6 Requisitos gerais para o exercício: 
a) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data da posse; 
b) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
c) ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e 
eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho 
de seu cargo; 
d) possuir os documentos originais comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do 
cargo; 
e) apresentar outros documentos que forem exigidos pela Prefeitura Municipal e Autarquias; 
f) gozar de boa saúde física e mental e não ter deficiência incompatível com o exercício do cargo; 
g) não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público” 
mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental; 
h) não exercer cargo, emprego ou função pública ressalvada os casos de acumulação permitida na 
Constituição Federal de 1988. Não receber proventos de aposentadoria oriundos de emprego, 
cargo ou função exercidos perante a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 
Autarquias, empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, parágrafo 10 da Constituição 
Federal de 05 de outubro de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 
15/12/98, ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado Dispositivo 
Constitucional, os empregos eletivos e os empregos em comissão; 
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 i) a comprovação da documentação necessária de que os candidatos possuem os requisitos aqui 
exigidos para o Concurso Público será apresentada por ocasião da posse e entregue no 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e Autarquias; 
 
2.7 O pagamento do boleto de inscrição deverá ser feito em qualquer agência bancária até o dia  
03/04/2019.   
 
2.7.1 São os valores das taxas de inscrição: 

Valor 

Cargos de nível até Fundamental R$ 30,00 

Cargos de nível Médio e Técnico R$ 40,00 

Cargos de nível superior R$ 50,00 

 
2.8 Para inscrever-se, o candidato deverá, durante o período de inscrição: 
a) acessar o endereço eletrônico: www.institutoimagine.com.br;  
b) localizar, no site, o “link” correlato ao presente certame;  
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;  
d) clicar em “Inscreva-se”; 
e) preencher total e corretamente os dados solicitados na ficha de inscrição, atentando para a      
veracidade da informação;  
f) clicar em ‘Confirmar a Inscrição’;  
g) imprimir comprovante/protocolo de inscrição;  
h) imprimir o boleto bancário gerado no momento da inscrição.  
i) efetuar o pagamento da taxa de inscrição correspondente, em qualquer agência bancária até 01 
(um) dia útil após o encerramento do período das inscrições (atenção para o horário bancário). 
Para o correspondente pagamento do valor da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o 
boleto bancário gerado na inscrição. O horário bancário deverá ser obedecido.  
 
2.9 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 
em que se encontra o interessado, o boleto deverá ser pago antecipadamente.  
 
2.10 O correspondente pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
cheque, em qualquer agência bancária. 
 
2.11 A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetivada após a respectiva 
compensação.  
 
2.12 Se, por qualquer razão, o cheque utilizado para o pagamento da inscrição for devolvido ou 
efetuado pagamento com valor a menos, a inscrição será automaticamente cancelada, não sendo 
permitida complementação em hipótese alguma.  
 
2.13 Não haverá recebimento de recurso sobre o previsto no item 2.7.1 
2.14 O agendamento do pagamento da taxa de inscrição somente efetivará a inscrição se 
comprovado o pagamento até o último dia determinado no item 2.7. 
 
2.15 Não será efetivada a inscrição se o correspondente pagamento for realizado fora do período 
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estabelecido para tal finalidade.  
 
2.16 Salvo o disposto no item subsequente, em nenhuma hipótese haverá devolução da 
importância paga a título de taxa de inscrição.  
 
2.17 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Certame não se realizar por ordem 
de cancelamento ou suspensão, inclusive no caso de algum cargo relacionado no edital ser 
excluído e a responsabilidade pela devolução recairá sobre a Prefeitura Municipal de Formiga/MG 
e Autarquias. A divulgação de eventual cancelamento ou suspensão do Certame em epígrafe, será 
publicado no quadro de avisos da Prefeitura Muncipal de Formiga/MG, no site oficial da prefeitura 
(https://www.formiga.mg.gov.br/), do SAAE (https://www.saaeformiga.com.br) e no site oficial do 
Instituto Imagine (https://www.institutoimagine.com.br/).  
 
2.17.1 A devolução ocorrerá no prazo de até sessenta dias contados da publicação, no órgão 
oficial do Municío de Formiga, do ato de cancelamento ou suspensão do concurso. 
 
2.17.2 Sobre o valor a ser devolvido não incidirá correção monetária. 
 
2.17.3 É facultado ao candidato o aproveitamento do valor da taxa de que trata o caput deste 
artigo ao se inscrever em concurso que substitua o cancelado ou suspenso. 
 
2.17.4 A devolução da taxa de inscrição deverá ser solicitada mediante formulário a ser 
disponibilizado no site oficial da prefeitura (https://www.formiga.mg.gov.br/), do SAAE 
(https://www.saaeformiga.com.br) e no site oficial do Instituto Imagine 
(https://www.institutoimagine.com.br/) juntamente com o aviso de suspensão ou cancelamento 
do certame, devendo o referido formulário ser remetido à Prefeitura Municipal de Formiga/MG e 
Autarquias. 
 
2.18 O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará a sua não efetivação. 
  
2.19 A efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do 
correspondente pagamento do boleto referente à taxa de inscrição.  
 
2.20 A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site 
www.institutoimagine.com.br, na “Área do Candidato”, a partir do 10° (décimo) dia útil após o 
encerramento do período das inscrições.  
 
2.21 Caso seja detectada como inscrição não efetivada ou falta de informação, o candidato deverá 
entrar em contato com o Instituto Imagine através de formulário específico no site 
www.institutoimagine.com.br, na aba “RECURSOS” na área do candidato para verificar o 
ocorrido. Respeitado o período recursal. 
 
2.22 O Instituto Imagine, a Prefeitura Municipal de Formiga/MG, o SAAE e PREVIFOR, não se 
responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por motivo de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.  

https://www.formiga.mg.gov.br/
https://www.institutoimagine.com.br/
https://www.formiga.mg.gov.br/
https://www.saaeformiga.com.br/
https://www.institutoimagine.com.br/
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2.23 O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição.  
 
2.24 Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site 
www.institutoimagine.com.br, na “Área do Candidato”, no caso de alguma dúvida ou falta de 
informação, entrar em contato pelo formulário “CONTATO”. 
 
2.25 As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 
cabendo à Prefeitura Municipal, SAAE e PREVIFOR, o direito de excluir do certame aquele que 
preenchê-la com dados incorretos ou que prestar informações inverídicas ou, ainda, que não 
satisfizer todas as condições estabelecidas neste Edital, mesmo que o fato seja constatado 
posteriormente. 
 
2.26 No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 
2.6 sendo obrigatória a sua apresentação no momento da posse, sob pena de exclusão do 
candidato do certame. 
 
2.27 Não deverá ser enviada à Prefeitura Municipal, SAAE, PREVIFOR ou ao Instituto Imagine 
qualquer cópia de documento, exceto os documentos de deficiente, conforme previsto neste 
Edital. 
 
2.28 A Comissão organizadora do certame não se responsabilizará por eventuais coincidências de 
datas e horários de inscrições ou provas e quaisquer outras atividades. 
 
2.29 O candidato que necessitar de condições especiais para realização da(s) prova(s) deverá, 
assinalar no site no momento da inscrição tal necessidade, devendo enviar laudo comprovando tal 
necessidade nos termos do item 3.4. 
 
2.29.1 O candidato que não o fizer durante esse período de inscrições ou com a devida 
antecedência, para que possa ser providenciada a solicitação, não terá as condições especiais 
providenciadas, seja qual for o motivo alegado.  
 
2.29.2 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise da razoabilidade e da 
viabilidade do pedido. 
 
2.29.3 O candidato com deficiência deverá observar, ainda, o Capítulo 3 deste Edital - DOS 
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA.  
 
2.30 Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata 
lactante deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente documentado, que ficará 
em local reservado para tal finalidade e será responsável pela criança.  
2.30.1 Para tanto, a candidata deverá, até a semana que anteceder a data de realização da prova, 
entrar em contato com o Instituto Imagine, por qualquer meio, de segunda-feira a sexta-feira, nos 
dias úteis, das 9 às 17 horas, para cientificar-se dos detalhes desse tipo de atendimento especial.  
 
2.30.2 No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a 
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presença do responsável pela criança e sem o material da prova.  
 
2.30.3 Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração da(s) 
prova(s).  
 
2.31 Excetuada a situação prevista no item 2.30 deste Capítulo, não será permitida a permanência 
de criança ou de adulto de qualquer idade nas dependências do local de realização da(s) prova(s), 
podendo ocasionar inclusive a não participação do(a) candidato(a) neste certame.  
 
2.32 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da Lei, todas as informações 
fornecidas e nas declarações firmadas no processo de inscrição.  
 
2.33 As inscrições do processo em epígrafe poderão ser prorrogadas em razão de ordem técnica 
ou operacional. 
 
DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO   
2.34 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6.593 de 02/10/08 que regulamenta o Art. 11 da Lei 
nº 8.112 de 11/12/90, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em 
Concursos públicos e processos seletivos, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de 
inscrição. 
 
2.35  Para solicitar a isenção de pagamento, o candidato deverá especificar, na ficha de inscrição, a 
pretensão de ter isenta a taxa de inscrição, e, no período das inscrições, encaminhar ao Instituto 
Imagine, através do local apropriado, no momento da inscrição, escaneados os documentos 
citados abaixo, via campo próprio no site no momento da inscrição. Após encerrado o período de 
inscrições não serão recebidos pedidos de isenção e/ou documentos comprobatórios da condição 
para isenção. 
 
2.36 Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá: 

a) estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
CADÚnico, de que trata o Decreto nº 6.135 de 26/06/07; 

b) ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/07; 
c) preencher corretamente o formulário de pedido de isenção, indicando, inclusive, o 

Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CADÚnico e anexar todos os 
documentos exigidos.  
  

2.36.1 A entidade organizadora do CONCURSO PÚBLICO consultará o órgão gestor do CADÚnico 
para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
 
2.36.2 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 
disposto no Parágrafo único do Art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/79. 
 
2.36.3 Cada candidato deverá encaminhar individualmente seu formulário.  
 
2.36.4 Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax e/ou 
correio eletrônico e quaisquer outras formas não previstas no ítem 2.35.  
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2.36.5 Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações no formulário de pedido de isenção e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta.; 
d) apresentar documentos ilegíveis ou preenchidos incorretamente. 
 
2.37 O candidato que, no ato da inscrição, não solicitar a isenção de taxa ou aquele que solicitar, 
porém não enviar os documentos necessários, ou enviar, porém estes não permitirem a 
comprovação da condição, não será concedida a isenção da taxa de inscrição para o candidato. 
  
2.38 Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista 
especial de inscrições isentas. 
  
2.39 O candidato deverá, até 2 (dois) dias antes do encerramento das inscrições, acompanhar pelo 
site www.institutoimagine.com.br, se teve deferida sua solicitação de isenção, devendo, no caso 
de INDEFERIMENTO, recolher a respectiva taxa de inscrição, sob pena de não ter sua inscrição 
efetivada.  Caso a solicitação conste como DEFERIDO, a inscrição do candidato já estará 
automaticamente efetivada. 
 

 
 
3.1. A participação de candidato com deficiência no presente certame será assegurada nos termos 
do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal/88 e do Decreto Federal n° 3.298/99  
 
3.2. O candidato que se julgar amparado pelo disposto no Decreto Federal n° 3.298/99, 
concorrerá, sob sua inteira responsabilidade, às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.  
 
3.3. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo público, 
especificadas no ANEXO II – atribuições do cargo são compatíveis com a deficiência declarada.  
 
3.4. Para concorrer como candidato com deficiência, o candidato deverá especificar, na ficha de 
inscrição, o tipo de deficiência que apresenta, observado o disposto no artigo 4º do Decreto 
Federal nº 3.298, de 20.12.99, na Súmula 377, do Superior Tribunal de Justiça e na Lei nº 14.481, 
de 13.07.11, e, no período das inscrições, encaminhar ao Instituto Imagine, através do local 
apropriado, no momento da inscrição: 
a) relatório médico recente (até 6 meses) atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 
bem como a causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova;  
b) dados pessoais: nome completo, RG e CPF, anexados ao relatório médico. 
 
3.5. Serão consideradas deficiências aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, que implique em 
grau acentuado de dificuldade para integração social.  

3.6 Em obediência ao disposto no Decreto Federal n° 3.298/99, artigo 198, inciso II da Lei Orgânica 
do Município de Formiga e da Lei Estadual nº 11.867/95, ser-lhe-á reservado o percentual de 10% 

3.  VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

http://www.institutoimagine.com.br/
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(dez por cento) do total das vagas existentes para cada cargo. 

3.7 Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse a 10% das vagas oferecidas. 
 
3.8 Não havendo candidatos com deficiência aprovados para as vagas reservadas, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, constantes da listagem geral, observando-se a 
ordem de classificação, para os aprovados. 
 
3.9 O candidato inscrito como deficiente que necessitar de condições especiais para a realização 
das provas deverá observar o item 2.29 e seus subitens do título DAS INSCRIÇÕES.  
 
3.10 O candidato com deficiência participará do certame em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas, nos termos do artigo 37 
do Decreto Federal n° 3.298/99.  
 
3.11 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar ser deficiente ou aquele que se declarar e 
não atender ao solicitado na alínea “a” do item 3.4, não será considerado candidato com 
deficiência e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.  
 
3.12 Após o prazo de inscrição fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista 
especial de candidatos com deficiência.  
 
3.13 Os candidatos com deficiência, aprovados e habilitados, se convocados para nomeação, 
passarão por uma avaliação médica oficial do Município de Formiga, que atestará a 
compatibilidade das atividades exigidas para o cargo, com o grau e especificidade da deficiência 
declarada, antes de assumir o exercício do cargo na Prefeitura Municipal de Formiga e Autarquias. 

3.14 Não ocorrendo inscrição no certame ou aprovação de candidatos com deficiência será 
elaborada somente a Lista de Classificação Geral. 

3.15 Será desclassificado do certame o candidato que não comparecer à avaliação médica e/ou 
aquele que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo, mesmo que 
submetidos e habilitados em quaisquer das etapas do certame, sob pena de perda dos direitos 
concernentes a reserva de vaga de que dispõe a lei municipal. 
 

 
 
4.1 O certame contará com PROVAS, conforme tabela a seguir:  
 

CARGO Provas N° de Questões 

Advogado Público; Advogado Social; 
Arquiteto; Arquivista; Assistente Social; 
Assistente Social de Programas Sociais; 
Auditor de Controle Interno; Auditor Fiscal; 

Prova Objetiva: 

Língua Portuguesa 10 

4. DAS PROVAS 
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Bibliotecário; Bioquímico; Cirurgião Dentista; 
Contador; Enfermeiro; Engenheiro Civil; 
Engenheiro Eletricista; Farmacêutico; 
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico da 
Família; Médico Veterinário; Monitor de 
Esporte; Nutricionista; Pedagogo; Professor 
PEB I; Professor PEB II – Ciências; Professor 
PEB II – Educação Física; Professor PEB II – 
Educação Religiosa Professor PEB II – 
Geografia; Professor PEB II – História; 
Professor PEB II – Inglês; Professor de Língua 
Espanhola; Professor de Língua Inglesa; 
Professor PEB II – Matemática; Professor PEB 
II – Português; Professor de Música – Bateria; 
Percussão; Professor de Música – Canto; 
Professor de Música – Cordas Eruditas; 
Professor de Música – Cordas Populares; 
Professor de Música – Instrumentos de 
Sopro; Professor de Música – Teclas; 
Psicólogo; Psicólogo Social; Terapeuta 
Educacional; Terapeuta Ocupacional; Agente
 Comunitário de Saúde; Agente de 
Controle de Endemias; Agente Contábil; 
Agente de Trânsito e Transporte; Agente 
Social; Assistente de Educação Infantil; 
Auxiliar de Biblioteca; Auxiliar de Educação 
Especial – Interprete de Libras; Auxiliar de 
Educação Especial; Auxiliar de Secretaria 
Escolar; Auxiliar em Farmácia; Auxiliar 
Odontológico; Avaliador; Fiscal de Meio 
Ambiente; Fiscal de Obras e Postura; Fiscal 
Sanitário; Inspetor de Alunos; Mecânico; 
Oficial Administrativo; Técnico em 
Enfermagem; Técnico  em Higiene 
Dental; Técnico em Radiologia; Auxiliar 
Administrativo; Operador de Sistema de Água 
e Esgoto; Recepcionista(SAAE); Técnico em 
Informática; Técnico em Segurança do 
Trabalho; Mecânico Hidráulico; Telefonista; 
Bombeiro Hidráulico; Pedreiro(SAAE); 
Guariteiro; Mensageiro; Zelador II; Advogado 
Previdenciário; Contador Previdenciário; 
Controlador Interno Previdenciário; 
Assistente Previdenciário. 
 

 

Matemática 10 

Conhecimentos 
Específicos 

30 
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CARGO Provas N° de Questões 

Manipulador de Alimentos; Motorista; 
Recepcionista(Prefeitura); Armador; 
Calceteiro; Cantineira; Carpinteiro; Coveiro; 
Cuidador Social; Eletricista; Gari; Jardineiro; 
Pedreiro(Prefeitura); Serralheiro; Servente 
Escolar; Servente de Limpeza; Zelador; 
Capinador; Coletor de Resíduos; Operário de 
Serviços Gerais; Operador Sanitário; Auxiliar 
de Serviços Gerais; Auxiliar de Serviços 

Previdenciários 

 
 

Prova Objetiva: 

Língua Portuguesa 25 

Matemática 25 

 

CARGO Provas N° de Questões 

Operador de Máquinas 

 
 

Prova Objetiva: 

Língua Portuguesa 25 

Matemática 25 

Prova Prática 

 

4.2 A prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das atribuições, cujas 
matérias versarão sobre o programa especificado no Anexo I, que faz parte integrante e 
inseparável do presente Edital. 
 

4.3 A duração das provas objetivas será de 3h (três horas). Iniciadas as provas nenhum candidato 
poderá se retirar da sala antes de completado 1h (uma hora), a partir do início da realização da 
prova. 

 

 
5.1 A realização das provas objetivas serão no município de Formiga/MG e estão previstas: 
- Para o dia 02 de junho de 2019 para os cargos da Prefeitura Municipal. 
- Para o dia 09 de junho de 2019 horas para os cargos do SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. 
- Para o dia 09 de junho de 2019 para os cargos do PREVIFOR - Instituto de previdência  dos 
servidores públicos municipais de formiga. 
 

5. DA CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
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5.1.2 A realização da prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, serão no município 
de Formiga/MG e estão previstas para o dia 30 de junho de 2019.  
 
5.1.3 Poderá, contudo, haver mudanças nas datas previstas dependendo do número de inscritos e 
a disponibilidade de locais para a realização das provas. 
 
5.2 A confirmação da data e as informações sobre horários e locais para realização das provas 
serão divulgadas conforme previsto no Anexo III – Cronograma. 
 
5.3 Não haverá convocação e/ou avisos via correio e/ou por e-mail. 
 
5.4 O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos 
esclarecimentos.  
 
5.5 A confirmação da data e as informações sobre horário, local e sala para a realização da(s) 
prova(s) deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de seu login, no site do Instituto 
Imagine (www.institutoimagine.com.br), não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.  
 
5.6 O candidato somente poderá realizar a(s) prova(s) na data, horário e local constantes do 
respectivo Edital de Convocação.  
 
5.7 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações e divulgações, 
não podendo o candidato alegar qualquer espécie de desconhecimento ou justificar sua ausência 
ou atraso para realização de qualquer uma das etapas.  
 
5.8 Eventualmente, por qualquer que seja o motivo, se o nome do candidato não constar no Edital 
de Convocação ou no cadastro do Instituto Imagine, esse deverá entrar em contato pelo site 
(www.institutoimagine.com.br) na aba “RECURSO” Respeitado o período recursal. 
 
5.9 Nesse caso, o candidato somente poderá participar do certame se regularizar sua situação nos 
termos do item 5.8. 
 
5.10 A inclusão de que trata o subitem 5.8 será realizada de forma condicional, sujeita à posterior 
verificação da regularidade da referida inscrição.  
5.11 Constatada irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente 
cancelada. Contra o ato de cancelamento não caberá recurso, independentemente de qualquer 
formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
 
5.12 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da(s) prova(s), 
constante do Edital de Convocação, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:  
a) original de um dos seguintes documentos de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira 
de Identidade expedida pelas Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro da Polícia 
Militar, Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar (quando for o caso), Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da 

http://www.institutoimagine.com.br/
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Lei Federal nº 9.503/1997, ou Passaporte;  
b) caneta esferográfica fabricada em material transparente de tinta de cor azul ou preta;  
 
5.13 Somente será admitido na sala ou local de realização da prova o candidato que apresentar 
um dos documentos discriminados na alínea “a” do item anterior, desde que permita, com clareza, 
a sua identificação.  
 
5.14 O candidato que não apresentar original de documento de identificação, conforme disposto 
no item 5.12 “a”, não realizará a prova, sendo considerado ausente e eliminado do certame. 
 
5.15 Caso esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento de 
identidade no 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 (trinta) dias. O 
candidato poderá participar da prova, sendo, então, submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.  
 
5.16 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento. 
 
 5.17 Não serão aceitos protocolos, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, nem carteira funcional de ordem 
pública ou privada.  
 
5.18 Não será admitido no prédio o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 
o início da prova.  
 
5.19 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso do 
candidato e sua exclusão do certame, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecido.  
 
5.20 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.  
 
 
5.21 O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a sala de 
coordenação no local em que estiver realizando a prova.  
 
5.22 O candidato que não atender aos termos dispostos no item 5 ao 5.21 deverá arcar, 
exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.  
 
5.23 Os eventuais erros de digitação, quanto a nome, número do documento de identidade, sexo, 
data de nascimento, endereço residencial, etc., deverão ser corrigidos no “link Área do 
Candidato”.  
 
5.24 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior 
arcará exclusivamente com as consequências advindas de sua omissão.  
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5.25 O telefone celular e similares e/ou qualquer outro equipamento eletrônico de comunicação, 
durante a aplicação da(s) prova(s), deverão permanecer desligados e com seus alarmes 
desabilitados, durante todo o tempo em que o candidato permanecer no local de realização da(s) 
prova(s).  
 
5.26 O Instituto Imagine poderá utilizar embalagem plástica para a guarda de objetos pessoais do 
candidato, principalmente equipamento eletrônico de comunicação.  
 
5.27 Durante a realização da prova, não será admitida comunicação entre os candidatos, nem 
qualquer espécie de consulta ou a utilização de códigos, livros, manuais, impressos ou anotações, 
telefone celular, tablet ou similares, gravador ou de qualquer material que não seja o estritamente 
permitido, nem o uso de boné/gorro/chapéu ou similares, óculos de sol e protetores auriculares.  
 
5.28 O candidato se estiver de posse de qualquer equipamento eletrônico, deverá, antes do início 
da prova:  
a) desligá-lo;  
b) retirar sua bateria (se possível);  
c) acondicioná-lo em embalagem específica, que será fornecida pelo Instituto Imagine; lacrar a 
embalagem e mantê-la embaixo da carteira e lacrada até a saída do candidato do prédio de 
aplicação da prova;  
d) colocar, também, nessa embalagem, os eventuais pertences pessoais (bonés, gorros ou 
similares, protetor auricular), se couber ou então deixar em local visível ao aplicador da prova;  
d.1) esse material deverá permanecer durante todo o período de permanência do candidato no 
local de prova, sem uso.  
 
5.29 O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular e/ou óculos de sol 
deverá ter justificativa médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela coordenação. Constatada 
qualquer irregularidade, o candidato poderá ser excluído do certame.  
 
5.30 Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas deverão ser 
acomodadas, no chão, embaixo da carteira ou da mesa do próprio candidato, onde deverão 
permanecer até o término da prova. 
 
5.31 É reservado ao Instituto Imagine, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais.  
 
5.32 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
  
5.33 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de 
afastamento, por qualquer motivo, de candidato da sala. 
 
Da prova objetiva:  
5.34 No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno 
de questões.  
 
5.35 Será de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados constantes da folha de 
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respostas e do caderno de questões, principalmente quanto aos seus dados pessoais e cargo.  
 
5.36 O candidato lerá o caderno de questões, resolverá as questões propostas, e transcreverá as 
respostas para a folha de respostas personalizada, com caneta esferográfica transparente de tinta 
azul ou preta, assinando a folha somente no campo apropriado.  
 
5.37 A folha de respostas personalizada, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões da prova objetiva.  
 
5.38 O candidato deverá proceder ao preenchimento da folha de respostas em conformidade com 
as instruções específicas contidas na própria folha e na capa do caderno de questões, não 
podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
 
5.39 Não será permitida a interferência ou participação de outras pessoas para a realização da 
prova e/ou transcrição das respostas, salvo em caso em que o candidato tenha solicitado condição 
especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto 
Imagine devidamente treinado, ao qual deverá ditar as respostas.  
 
5.40 Na folha de respostas personalizada:  
a) não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta;  
b) não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, 
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do 
candidato;  
b.1) os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato.  
c) em hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas personalizada por erro do 
candidato.  
 
5.41 Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo 
adicional para o candidato continuar respondendo questão objetiva ou procedendo à transcrição 
para a folha de respostas e/ou para o rascunho de gabarito.  
 
5.42 O candidato, ao término da prova, deverá sair levando consigo somente o material fornecido 
para conferência da prova objetiva realizada (identificação de carteira/rascunho de gabarito). 
5.43 A saída da sala de prova somente será permitida após decorrido 1h (uma hora) do tempo de 
duração da prova, a contar do efetivo início (apontado na sala) e entregando, obrigatoriamente, 
ao fiscal da sala:  
a) a sua folha de respostas personalizada;  
b) o seu caderno de questões da prova objetiva, completo.  
 
5.44 Deverão permanecer em cada uma das salas de aplicação da prova objetiva, os 3 (três) 
últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando o termo respectivo.  
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Da prova prática: 
 
5.45. A Prova Prática tem caráter Eliminatório e Classificatório. 
 
5.45.1 Somente serão convocados os 10(dez) candidatos melhores classificados na prova 
objetiva, desde que tenham atingido a pontuação mínima. 
 
5.46. A prova prática visa aferir a Capacidade Técnica e a Habilidade por meio de avaliação do 
desenvolvimento de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes ao cargo. A habilidade 
será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, 
sendo embasadas no conteúdo e abrangência descritos no presente Edital. 
 
5.47. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de meia hora, 
munido  de documento de identificação original com foto. 
 
5.48. As demais informações sobre a prova e princípios da Prova Prática será divulgada 
posteriormente em Edital de Convocação para Prova Prática. 
 
5.49. O candidato que não se fizer presente no local e data designados para a prova prática, será 
considerado ausente e consequentemente eliminado do Concurso Público.  
 
5.50. Não caberá recurso quanto ao previsto no item 5.49. 
 
5.51. Comprovada, em qualquer tempo, a irregularidade ou ilegalidade na documentação 
apresentada, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a sua culpa, esse 
será eliminado do concurso. 
 
5.52. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado. O 
candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da prova como 
justificativa de sua ausência ou atraso. O não comparecimento à prova, por qualquer que seja o 
motivo, caracterizará desistência e resultará na eliminação do Concurso Público. Não será aplicada 
prova fora do dia, horário e local designados por este Edital.  
 
5.53. A realização das provas obedecerá à ordem estabelecida pelos coordenadores. 
 
5.54. Ao fim de sua prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação sem 
comunicar-se com os demais candidatos sob pena de eliminação. 
 
5.55. O candidato será avaliado pelo Aplicador, por meio de itens constantes em uma ficha de 
avaliação elaborada especificamente para a prova em questão. 
 
5.56. À prova prática será atribuída nota de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos e terá como critério 
de avaliação a "Capacidade Técnica" e o "Grau de Agilidade" do candidato, sendo que a 
Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de 
equipamentos e utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas e a agilidade se 
traduz no tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, sendo estas 
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extraídas do Edital de Convocação para a prova prática. Nesta fase, serão considerados aprovados 
os candidatos que obtiverem, no mínimo, 30 (trinta) pontos. O candidato que não atingir a nota 
mínima será desclassificado do Concurso Público. 
 

 
 
Da prova objetiva:  
 
6.1.A prova objetiva será avaliada na escala de 0 a 100 pontos. 
 
6.2 A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
NPO = (𝑁AP 𝑥 100) ÷ 𝑇𝑄𝑃 
ONDE: 
NPO  =  Nota da Prova Objetiva 
TQP  =  Total de Questões da Prova 
NAP  =  Número de Acertos na Prova 
 
6.3 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 
 
6.4 A prova será de caráter eliminatório, classificatório e serão aprovados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. 
 
6.5 O candidato que não obtiver nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos será eliminado do 
certame.  
 

 
7.1. A prova prática será avaliada na escala de 0 a 50 pontos. 
 
7.2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30 (trinta) 
pontos. 
 
7.3. O candidato não habilitado será eliminado do certame. 
 

 
 
8.1. Quando não houver prova prática para o cargo em questão, a pontuação final do candidato 
será a nota da prova objetiva. 
 
8.2. Quando houver prova prática para o cargo em questão, a pontuação final do candidato será a 
nota da prova objetiva acrescida da pontuação obtida na prova prática. 
 

 
 
9.1 Em cada etapa os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da 

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO 

7. DA PROVA PRÁTICA 

8. DA PONTUAÇÃO FINAL 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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pontuação final.  
 
9.2 Em caso de igualdade da pontuação final serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato:  
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente 
aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 
b) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos (se o cargo em 
questão não tiver tal matéria, será desconsiderado este item, passando imediatamente ao 
posterior); 
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;  
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;  
e) maior número de filhos menores de 18 anos ou interditados. 
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
 
9.3 Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.  
 

 9.4 Os candidatos classificados serão enumerados, por cargo, em duas listas que serão publicadas 
no site do Instituto Imagine (www.institutoimagine.com.br) e nos sites www.formiga.mg.gov.br, 
www.saaeformiga.com.br, em até 10 dias corridos após a aplicação da prova, sendo: 
a) uma contendo a Pontuação e Classificação Geral de todos os candidatos; 
b) uma somente com a Pontuação e Classificação dos candidatos habilitados dentro das regras 
deste certame para Pessoas com Deficiência, nas respectivas atribuições.  
 

 
 
10.1 O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados do 1º dia útil 
imediatamente seguinte ao da data da publicação do fato que lhe deu origem. 
  
10.2 Para recorrer contra qualquer item, o candidato deverá acessar a área do candidato no site 
do Instituto Imagine (www.institutoimagine.com.br), entrar na aba “RECURSOS” e seguir os passos 
lá elencados. 
 
10.3 Quando o recurso se referir ao gabarito da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma 
geral, ou seja, todas as questões a serem recorridas devem ser contempladas no mesmo recurso e 
a decisão será tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora. 
 
10.4 Na eventualidade de haver questão anulada, a pontuação equivalente será atribuída a todos 
os candidatos presentes na prova objetiva.  
 
10.5 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função da análise dos recursos interpostos e, 
caso haja anulação ou alteração do gabarito, a prova será recorrigida de acordo com o gabarito 
oficial definitivo.  
 
10.6 No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações poderá haver, 
eventualmente, alteração de nota, habilitação e/ou classificação inicial obtida pelos candidatos 

10. DOS RECURSOS 

http://www.institutoimagine.com.br/
http://www.saaeformiga.com.br/
http://www.institutoimagine.com.br/
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para uma nota e/ou classificação superior ou inferior, bem como poderá ocorrer a inabilitação ou 
a desclassificação de candidato.  
 
10.7 A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso será dada a conhecer coletivamente, 
por meio de publicação no site do Instituto Imagine www.institutoimagine.com.br, na “Área do 
Candidato”.  
 
10.8 A interposição de recurso não impede o regular andamento do cronograma do certame. 
 
10.9 Somente serão considerados os recursos interpostos para a fase a que se referem e no prazo 
estipulado, não sendo aceito, portanto, recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 
daquele em andamento.  
 
10.10 O candidato que não interpuser recurso no prazo mencionado será responsável pelas 
consequências advindas de sua omissão.  
 
10.11 No caso de recurso em pendência à época da realização de algumas das etapas do certame, 
o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.  
 
10.12 Após a publicação da decisão do recurso, inicia-se o prazo para as “contrarrazões recursais” 
ou “recurso do recurso”, onde o candidato pode ainda apresentar impugnação à decisão dada pela 
banca, sendo este recurso levado à uma banca examinadora diversa da primeira. 
 
10.13 A segunda Banca Examinadora constitui última instância para os recursos, sendo soberanas 
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
 

 
 
11.1 A Prefeitura Municipal de Formiga/MG e Autarquias, convocarão os candidatos de acordo 
com seu interesse e em número que atenda às necessidades dos serviços, obedecendo 
rigorosamente a ordem de classificação obtida. O candidato aprovado será chamado conforme as 
necessidades da Administração. 
11.2 A convocação dos candidatos aprovados e habilitados para a nomeação, obedecerá 
rigorosamente à ordem de classificação, observando-se, o que dispõe a Legislação Municipal 
vigente de Formiga/MG. 
 
11.3 Por ocasião da posse, os candidatos aprovados e classificados deverão apresentar 
documentos originais, que comprovem os requisitos para admissão e que deram condições de 
inscrição; estabelecidos no presente Edital, bem como os demais documentos legais que lhe 
forem exigidos. 
 
11.4 Os candidatos aprovados e classificados deverão estar presentes, no local e  horário 
determinados no Aviso de Convocação.  O candidato que não comparecer no prazo de 02 (dois) 
dias úteis contados da data do recebimento da convocação (ou devidamente representado por 
seu procurador), para aceitação ou desistência da vaga, perderá o direito à mesma.  

11. DA CONVOCAÇÃO 
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11.5 A convocação que trata o item anterior será realizada através de correspondência registrada 
com A.R. 
 
11.5.1 Os candidatos convocados,  sujeitar-se-ão à avaliação médica oficial do Município de 
Formiga, onde deverão apresentar os exames conforme Anexo IV deste Edital (realizados às suas 
expensas), de caráter eliminatório, tendo por objetivo avaliar suas condições físicas e mentais 
para classificá-los como APTOS ou NÃO APTOS, observadas as atividades/atribuições que serão 
desenvolvidas no exercício do cargo. 
 
11.5.2 O prazo para realização da avaliação médica será de 10 (dez) dias contados a partir da data 
de aceitação da vaga, onde o mesmo deverá apresentar os exames conforme Anexo IV deste 
Edital (realizado às suas expensas), para conclusão da referida avaliação, considerando-se 
desistente e perdendo o direito à posse aquele que não o fizer no prazo. 
 
11.5.3 A avaliação médica será agendada pela Prefeitura Municipal de Formiga e Autarquias. 
 
11.6 A posse ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias contados do ato de 
provimento(nomeação), prorrogável por mais 15 (quinze) dias, a requerimento do interessado e 
desde que haja interesse público na prorrogação por igual período, sendo anulado o ato de 
provimento, se a posse não ocorrer dentro do referido prazo. 
 
11.7 É de 15 (quinze) dias, contados da data da posse, o prazo para que o empossado, entre em 
exercício, sendo exonerado do cargo aquele que não o fizer no prazo previsto.  
 
11.8 O candidato em exercício cumprirá o horário de trabalho estabelecido pela Prefeitura 
Municipal de Formiga/MG e Autarquias, para o cargo. 
 
11.9 Os candidatos com Deficiência, aprovados e habilitados, se convocados serão submetidos à 
avaliação médica oficial do municío de Formiga que atestará a compatibilidade das atividades 
exercidas do cargo com o grau e especificidade da deficiência declarada, a avaliação será de 
caráter eliminatório para efeito de posse e exercício. 
 
11.10 A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos implicará na impossibilidade de 
aproveitamento do candidato em decorrência de sua habilitação no certame, anulando-se todos 
os atos decorrentes de sua inscrição. 
 
11.11 O Agente Comunitário de Saúde, terá anulado todos os atos decorrentes de sua inscrição, na 
hipótese de não atendimento ao disposto no Inciso I, do artigo 6º, da Lei 11.350/2006, ou em 
função de apresentação de declaração falsa de residência. 
 
11.12 A Prefeitura Municipal de Formiga, SAAE e PREVIFOR poderão solicitar dos candidatos 
aprovados outros documentos que julgarem necessário, os quais deverão ser apresentados na 
ocasião da posse. 
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12.1 A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não 
poderá o candidato alegar desconhecimento.  
 
12.2 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Edital ou Aviso a ser publicado no site www.institutoimagine.com.br, na “Área do Candidato” 
e  www.formiga.mg.gov.br , www.saaeformiga.com.br, e no Mural de Avisos da Prefeitura 
Municipal. 
 
12.3 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e as alterações 
posteriores não serão objeto de avaliação das provas deste certame.  
 
12.4 Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o 
horário oficial de Brasília. 
 
12.5 O Instituto Imagine não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a 
este Certame. 
 
12.6 Durante a realização de qualquer prova/fase e/ou em nenhuma das etapas deste certame 
será permitida a utilização de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de 
som, ou de imagem e som pelo candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos 
ao Certame. Caso haja qualquer necessidade de realização de uma ou mais modalidades de 
gravação aqui citada, com vistas à produção do conhecimento a ser avaliado pela banca 
examinadora da organizadora do Certame, caberá ao Instituto Imagine e, somente a ele, a 
realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.  
 
12.7. Salvo a exceção prevista no item 2.30, durante a realização de qualquer prova/fase e/ou em 
nenhuma das etapas deste Certame não será permitida a permanência de acompanhantes, 
terceiros ou candidatos que realizaram ou realizarão prova/fase nos locais de aplicação, seja qual 
for o motivo alegado.  
 
12.8. Todas as informações sobre o presente certame, até a publicação da classificação final, serão 
prestadas pelo Instituto Imagine, por meio do site www.institutoimagine.com.br. 
 
12.9. O Instituto Imagine , a Prefeitura Municipal, o SAAE e o PREVIFOR, se eximem das despesas 
decorrentes de viagens e estadias dos candidatos para comparecimento a qualquer etapa deste 
Certame, bem como da responsabilidade sobre material e/ou documentos eventualmente 
esquecidos ou danificados no local de prova.  
 
12.10. No que tange ao presente certame, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Certame ouvido o Instituto Imagine. 
 
12.11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Instituto Imagine poderá 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.saaeformiga.com.br/
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anular a inscrição e a prova, bem como a Prefeitura Municipal de Formiga(MG) e Autarquias, à 
nomeação do candidato, uma vez verificadas falsidades de declaração ou irregularidade 
documental.  
 
12.12. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da homologação e não caracterizando qualquer 
óbice, é facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, porém, pelo 
prazo de validade do Certame, os registros eletrônicos.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente Edital, que fica à disposição por afixação no Mural de Avisos da Prefeitura Municipal, 
pela Internet no endereço www.institutoimagine.com.br, na IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA DO 
MUNICÍPIO e nos sites da Prefeitura do Município de Formiga, www.formiga.mg.gov.br e SAAE 
www.saaeformiga.com.br. 
 
 
 

Formiga, aos 14 de Dezembro de 2018.  
 
 
 
 
 

EUGÊNIO VILELA JÚNIOR 
- Prefeito Municipal - 

 
 
 
 
 

FLÁVIO PASSOS 
-Diretor Geral do Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto – SAAE - 
 
 
 
 
 

MARLLA XAVIER LEITÃO 
-Superintendente Executivo do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos 

Municipais de Formiga - 
 
 
 
 
 

http://www.com.br/
http://www.formiga.mg.gov.br/
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ADVOGADO PÚBLICO 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: 
 DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Introdução ao direito administrativo. 1.1 Origem, natureza jurídica e 
objeto do direito administrativo. 1.2 Os diferentes critérios adotados para a conceituação do 
direito administrativo. 1.3 Fontes do direito administrativo. 1.4 Sistemas administrativos: sistema 
inglês, sistema 31 francês e sistema adotado no Brasil. 2 Administração pública. 2.1 Administração 
pública em sentido amplo e em sentido estrito. 2.2 Administração pública em sentido objetivo e 
em sentido subjetivo. 2.3 Princípios expressos e implícitos da administração pública. 3 Regime 
jurídico‐administrativo. 3.1 Conceito. 3.2 Supremacia do interesse público sobre o privado e 
indisponibilidade, pela Administração, dos interesses púbicos. 3.3 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 4 Organização administrativa. 4.1 Centralização, descentralização, 
concentração e desconcentração. 4.2 Administração direta. 4.3 Administração indireta. 4.4 
Serviços sociais autônomos; Entidades de apoio; Organizações sociais; Organizações da sociedade 
civil de interesse público. 4.5 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 5 Atos 
administrativos. 5.1 Conceito. 5.2 Fatos da administração, atos da administração e atos 
administrativo. 5.3 Requisitos ou elementos. 5.4 Atributos. 5.5 Classificação. 5.6 Atos 
administrativos em espécie. 5.7 O silêncio no direito administrativo. 5.8 Extinção dos atos 
administrativos: revogação, anulação e cassação. 5.9 Convalidação. 5.10 Vinculação e 
discricionariedade. 5.11 Atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 5.12 Decadência 
administrativa. 5.13 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 6 Processo administrativo. 
6.1 Lei nº 9.784/1999. 6.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 6.3 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 7 Poderes e deveres da administração pública. 7.1 Poder regulamentar. 7.2 
Poder hierárquico. 7.3 Poder disciplinar. 7.4 Poder de polícia. 7.5 Dever de agir. 7.6 Dever de 
eficiência. 7.7 Dever de probidade. 7.8 Dever de prestação de contas. 7.9 Uso e abuso do poder. 
7.10 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 8 Serviços públicos. 8.1 Legislação 
pertinente. 8.1.1 Lei nº 8.987/1995. 8.1.2 Lei nº 11.079/2004 e suas alterações (parceria público‐
privada). 8.2 Disposições doutrinárias. 9 Intervenção do Estado na propriedade. 9.1 Conceito. 9.2 
Fundamento. 9.3 Modalidades. 9.4 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 10 Licitações. 

ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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10.1 Legislação pertinente. 10.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 10.1.2 Lei nº 10.520/2002 e 
demais disposições normativas relativas ao pregão. 10.1.3 Decreto nº 7.892/2013 e suas 
alterações (Sistema de Registro de Preços). 10.1.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas). 10.1.5 Fundamentos constitucionais. 10.1.6 Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 10.2 Disposições doutrinárias. 10.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 11 Contratos administrativos. 11.1 Legislação pertinente. 11.1.1 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 11.1.2 Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial 
CGU/MF/MP nº 507/2011 e suas alterações. 11.1.3 Lei nº 11.107/2005 e suas alterações e Decreto 
nº 6.017/2007 (consórcios públicos). 11.1.4. Lei nº 13.019/2014 (regime jurídico das parcerias 
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil) e suas alterações. 11.2 
Disposições doutrinárias. 11.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 12 Controle da 
administração pública. 12.1 Conceito. 12.2 Classificação das formas de controle. 12.3 Controle 
exercido pela administração pública. 12.4 Controle legislativo. 12.5 Controle judicial. 12.6 
Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 13 Improbidade administrativa. 13.1 Lei nº 
8.429/1992 e suas alterações. 13.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 13.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 14 Agentes públicos. 14.1 Legislação pertinente. 14.1.1 Lei 
Complementare nºs  41/2011 – Estatuto do Servidor Público do Município de Formiga, e, Lei 
Complementar nº 44/2011 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga.. 
14.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 14.2 Disposições doutrinárias. 14.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 15 Bens públicos. 15.1 Conceito. 15.2 Classificação. 15.3 
Características. 15.4 Espécies. 15.5 Afetação e desafetação. 15.6 Aquisição e alienação. 15.7 Uso 
dos bens públicos por particular. 15.8 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 16 
Responsabilidade civil do Estado. 16.1 Evolução histórica. 16.2 Teorias subjetivas e objetivas da 
responsabilidade patrimonial do Estado. 16.3 Responsabilidade civil do Estado no direito 
brasileiro. 16.4 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 16.5 Causas 
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 32 16.6 Reparação do dano. 16.7 Direito 
de regresso. 16.8 Responsabilidade primária e subsidiária. 16.9 Responsabilidade do Estado por 
atos legislativos. 16.10 Responsabilidade do Estado por atos judiciais.  
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 1.2 
Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.4 Interpretação das 
normas constitucionais. 1.5 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 2 Poder constituinte. 
2.1 Características. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 3 Princípios 
fundamentais. 3.1. Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 4 Direitos e garantias 
fundamentais. 4.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 Habeas corpus, mandado de 
segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 Direitos sociais. 4.4 Nacionalidade. 4.5 
Direitos políticos. 4.6 Partidos políticos. 4.7 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 5 
Organização do Estado. 5.1 Organização político‐ administrativa. 5.2 Estado federal brasileiro. 5.3 
A União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municípios. 5.6 O Distrito Federal. 5.7 Territórios. 5.8 
Intervenção federal. 5.9 Intervenção dos estados nos municípios. 5.10 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 6 Administração pública. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Servidores públicos. 6.3 
Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 6.4 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 7 Organização dos poderes no Estado. 7.1 Mecanismos de freios e 
contrapesos. 7.2 Poder Legislativo. 7.3 Poder Executivo. 7.4 Poder Judiciário. 7.5 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 8 Funções essenciais à Justiça. 8.1 Ministério Público. 8.2 
Advocacia Pública. 8.3 Advocacia e Defensoria Pública. 8.4 Jurisprudência aplicada dos tribunais 
superiores. 9 Controle da constitucionalidade. 9.1 Sistemas gerais e sistema brasileiro. 9.2 
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Controle incidental ou concreto. 9.3 Controle abstrato de constitucionalidade. 9.4 Exame in 
abstractu da constitucionalidade de proposições legislativas. 9.5 Ação declaratória de 
constitucionalidade. 9.6 Ação direta de inconstitucionalidade. 9.7 Arguição de descumprimento de 
preceito fundamental. 9.8 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 9.9 Ação direta de 
inconstitucionalidade interventiva. 9.10 Controle concreto e abstrato de constitucionalidade do 
direito municipal. 9.11 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 10 Defesa do Estado e das 
instituições democráticas. 10.1 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 11 Sistema 
Tributário Nacional. 11.1 Princípios gerais. 11.2 Limitações do poder de tributar. 11.3 Impostos da 
União, dos Estados e dos municípios. 11.4 Repartição das receitas tributárias. 11.5 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 12 Finanças públicas. 12.1 Normas gerais. 12.2 Orçamentos. 
12.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 13 Ordem econômica e financeira. 13.1 
Princípios gerais da atividade econômica. 13.2 Política urbana, agrícola e fundiária e reforma 
agrária. 13.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 14 Sistema Financeiro Nacional. 15 
Ordem social. 16 Lei Orgânica do Município de Formiga.  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil. 2 Normas 
processuais civis. 3 A jurisdição. 4 A Ação. 4.1 Conceito, natureza, elementos e características. 4.2 
Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 Pressupostos processuais. 6 Preclusão. 7 Sujeitos do 
processo. 7.1 Capacidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das partes e procuradores. 7.3 
Procuradores. 7.4 Sucessão das partes e dos procuradores. 8 Litisconsórcio. 9 Intervenção de 
terceiros. 10 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 12 Advocacia 
Pública. 13 Defensoria pública. 14 Atos processuais. 14.1 Forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 
Prazos. 14.4 Comunicação dos atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 Distribuição e registro. 14.7 
Valor da causa. 15 Tutela provisória. 15.1 Tutela de urgência. 15.2 Disposições gerais. 16 
Formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do cumprimento de 
sentença. 17.1 Procedimento comum. 17.2 Disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4 
Improcedência liminar do pedido. 17.5 Audiência de conciliação ou de mediação. 17.6 
Contestação, reconvenção e revelia. 17.7 Audiência de instrução e julgamento. 17.8 Providências 
preliminares e de saneamento. 17.9 Julgamento conforme o estado do processo. 17.10 Provas. 
17.11 Sentença e coisa 33 julgada. 17.12 Cumprimento da sentença. 17.13 Disposições Gerais. 
17.14 Cumprimento. 17.15 Liquidação. 18 Procedimentos Especiais. 19 Procedimentos de 
jurisdição voluntária. 20 Processos de execução. 21 Processos nos tribunais e meios de 
impugnação das decisões judiciais. 22 Livro Complementar. 23 Disposições finais e transitórias. 24 
Mandado de segurança. 25 Ação popular. 26 Ação civil pública. 27 Ação de improbidade 
administrativa. 28 Reclamação constitucional. 29 Lei nº 8.245/1991 e suas alterações (Locação de 
imóveis urbanos). 29.1 Procedimentos. 30 Jurisprudência dos tribunais superiores.  
DIREITO TRIBUTÁRIO: 1 Sistema Tributário Nacional. 1.1 Princípios do direito tributário. 1.2 
Limitações do poder de tributar. 1.3 Repartição das receitas tributárias. 2 Tributo. 2.1 Conceito. 
2.2 Natureza jurídica. 2.3 Espécies. 2.4 Imposto. 2.5 Taxa. 2.6 Contribuição de melhoria. 2.7 
Empréstimo compulsório. 2.8 Contribuições. 3 Competência tributária. 3.1 Classificação. 3.2 
Exercício da competência tributária. 3.3 Capacidade tributária ativa. 3.4 Imunidade tributária. 3.5 
Distinção entre imunidade, isenção e não incidência. 3.6 Imunidades em espécie. 4 Fontes do 
direito tributário. 4.1 Constituição Federal. 4.2 Leis complementares. 4.3 Leis ordinárias e atos 
equivalentes. 4.4 Tratados internacionais. 4.5 Atos do poder executivo federal com força de lei 
material. 4.6 Atos exclusivos do poder legislativo. 4.7 Convênios. 4.8 Decretos regulamentares. 4.9 
Normas complementares. 5 Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação 
tributária. 6 Obrigação tributária. 6.1 Definição e natureza jurídica. 6.2 Obrigação principal e 
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acessória. 6.3 Fato gerador. 6.4 Sujeito ativo. 6.5 Sujeito passivo. 6.6 Solidariedade. 6.7 
Capacidade tributária. 6.8 Domicílio tributário. 6.9 Responsabilidade tributária. 6.10 
Responsabilidade dos sucessores. 6.11 Responsabilidade de terceiros. 6.12 Responsabilidade por 
infrações. 7 Crédito tributário. 7.1 Constituição de crédito tributário. 7.2 Lançamento. 7.3 
Modalidades de lançamento. 7.4 Suspensão do crédito tributário. 7.5 Extinção do crédito 
tributário. 7.6 Exclusão de crédito tributário. 7.7 Garantias e privilégios do crédito tributário. 8 
Administração tributária. 8.1 Fiscalização. 8.2 Dívida ativa. 8.3 Certidões negativas. 9 Impostos da 
União. 9.1 Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. 9.2 Imposto sobre a exportação 
de produtos nacionais ou nacionalizados. 9.3 Imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza. 9.4 Imposto sobre produtos industrializados. 9.5 Imposto sobre operações de crédito, 
câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. 9.6 Imposto sobre a propriedade 
territorial rural. 9.7 Imposto sobre grandes fortunas. 10 Impostos dos estados e do Distrito 
Federal. 10.1 Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 
10.2 Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior. 10.3 Imposto sobre propriedade de veículos automotores. 11 
Impostos dos municípios. 11.1 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 11.2 
Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição. 11.3 Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 12 Processo 
administrativo tributário. 12.1 Princípios básicos. 12.2 Acepções e espécies. 12.3 Determinação e 
exigência do crédito tributário. 12.4 Representação fiscal para fins penais. 13 Processo judicial 
tributário. 13.1 Ação de execução fiscal. 13.2 Lei nº 6.830/1980 (Execução Fiscal). 13.3 Ação 
cautelar fiscal. 13.4 Ação declaratória da inexistência de relação jurídico‐tributária. 13.5 Ação 
anulatória de débito fiscal. 13.6 Mandado de segurança. 13.7 Ação de repetição de indébito. 13.8 
Ação de consignação em pagamento. 13.9 Ações de controle de constitucionalidade. 13.10 Ação 
civil pública. 14 Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte) e suas alterações. 15 Ilícito tributário. 15.1 Ilícito administrativo tributário. 15.2 
Ilícito penal tributário. 15.3 Crimes contra a ordem tributária. 15.4 Lei nº 8.137/1990 e suas 
alterações.  
DIREITO FINANCEIRO: 1 Direito financeiro. 1.1 Conceito e objeto. 1.2 Direito financeiro na 
Constituição Federal de 1988. 2 Orçamento público. 2.1 Conceito, espécies e natureza jurídica. 2.2 
Princípios 34 orçamentários. 2.3 Leis orçamentárias. 2.4 Lei nº 4.320/1964 e suas alterações.2.5 
Fiscalização financeira e orçamentária. 3 Despesa pública. 3.1 Conceito e classificação de despesa 
pública. 3.2 Disciplina constitucional dos precatórios. 4 Receita pública. 4.1 Conceito, ingresso e 
receitas. 4.2 Classificação das receitas públicas. 5 Lei de responsabilidade fiscal. 5.1 Planejamento. 
5.2 Receita pública. 5.3 Despesa pública. 5.4 Transferências voluntárias. 5.5 Destinação de 
recursos públicos para o setor privado. 5.6 Dívida e endividamento. 5.7 Gestão patrimonial. 5.8 
Transparência, controle e fiscalização. 5.9 Disposições preliminares, finais e transitórias. 6 Crédito 
público. 6.1 Conceito e classificação de crédito público. 6.2 Natureza jurídica. 6.3 Controle, 
fiscalização e prestação de contas. 7 Dívida pública. 7.1 Dívida ativa da União de natureza 
tributária e não tributária. DIREITO PENAL: 1 Direito Penal e Poder Punitivo. 1.1 Teoria do Direito 
Penal. 1.2 Política Criminal e Criminologia. Noções básicas. 1.3 Criminalização Primária e 
Secundária. 1.4 Seletividade do sistema penal. 2 Direito Penal de Autor e Direito Penal do Ato. 2.1 
Garantismo Penal. 2.2 Direito Penal do Inimigo. 2.3 Dinâmica Histórica da Legislação Penal. 
História da Programação Criminalizante no Brasil. 2.4 Genealogia do Pensamento Penal. 2.5 
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Direito Penal e Filosofia. 3 Funções da Pena. Teorias. 4 Características e Fontes do Direito Penal. 5 
Princípios aplicáveis ao Direito Penal. 6 Bem jurídico‐penal. Teorias. 7 Aplicação da lei penal. 7.1 A 
lei penal no tempo e no espaço. 7.2 Tempo e lugar do crime. 7.3 Lei penal excepcional, especial e 
temporária. 7.4 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 7.5 Pena cumprida no 
estrangeiro. 7.6 Eficácia da sentença estrangeira. 7.7 Contagem de prazo. 7.8 Frações não 
computáveis da pena. 7.9 Interpretação da lei penal. 7.10 Analogia. 7.11 Irretroatividade da lei 
penal. 7.12 Conflito aparente de normas penais. 8 Teoria do Delito. 8.1 Classificação dos crimes. 
8.2 Teoria da Ação. 8.3 Teoria do tipo. O fato típico e seus elementos. 8.4 Relação de causalidade. 
Teorias. Imputação objetiva. 8.5 Tipos dolosos de ação. 8.6 Tipos dos Crimes de Imprudência. 8.7 
Tipos dos Crimes de Omissão. 8.8 Consumação e tentativa. 9 Desistência voluntária e 
arrependimento eficaz. 10 Arrependimento posterior. 11 Crime impossível. 12 Agravação pelo 
resultado. 13 Erro. 13.1 Descriminantes putativas. 13.2 Erro determinado por terceiro. 13.3 Erro 
sobre a pessoa. 13.4 Erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição). 14 Concurso de crimes. 15 
Ilicitude. 16 Culpabilidade. 17 Concurso de Pessoas. 18 Penas. 18.1 Espécies de penas. 18.2 
Cominação das penas. 18.3 Aplicação da pena. 18.4 Suspensão condicional da pena. 18.5 
Livramento condicional. 18.6 Efeitos da condenação. 18.7 Reabilitação. 18.8 Execução das penas 
em espécie e incidentes de execução. 18.9 Limites das penas. 19 Medidas de segurança. 19.1 
Execução das medidas de segurança. 20 Ação penal. 21 Punibilidade e causas de extinção. 22 
Prescrição. 23 Crimes contra a incolumidade pública. 24 Crimes contra a paz pública. 25 Crimes 
contra a fé pública. 26 Crimes contra a administração pública. 27 Lei nº 8.072/1990 e suas 
alterações (delitos hediondos). 28 Lei nº 7.716/1989 e suas alterações (crimes resultantes de 
preconceitos de raça ou de cor). 29 Lei nº 9.455/1997 (crimes de tortura). 30 Lei nº 12.694/2012 e 
Lei nº 12.850/2013 e suas alterações (crime organizado). 31 Lei nº 9.605/1998 (crimes contra o 
meio ambiente). 32 Lei nº 4.898/1965 e suas alterações (abuso de autoridade). 33 Lei nº 
9.613/1998 e suas alterações (Lavagem de dinheiro). 34 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).35Direito Penal Econômico. 36 Disposições constitucionais 
aplicáveis ao direito penal. 37 Entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de 
direito penal.  
DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Processo Penal Brasileiro. Processo Penal Constitucional. 2 
Sistemas e Princípios Fundamentais. 3 Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em 
relação às pessoas. 3.1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 4 Fase Pré‐
Processual: Inquérito policial. 5 Processo, procedimento e relação jurídica processual. 5.1 
Elementos identificadores da relação processual. 5.2 Formas do procedimento. 5.3 Princípios 
gerais e informadores do processo. 5.4 Pretensão punitiva. 5.5 Tipos de processo penal. 6 Ação 
penal. 7 Ação civil Ex Delicto. 8 Jurisdição e Competência. 35 9 Questões e processos incidentes. 
10 Prova. 10.1 Lei nº 9.296/1996 (interceptação telefônica). 11 Sujeitos do Processo. 12 Prisão, 
medidas cautelares e liberdade provisória. 12.1 Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária). 13 Citações 
e intimações. 14 Atos Processuais e Atos Judiciais. 15 Procedimentos. 15.1 Processo comum. 15.2 
Processos especiais. 15.3 Lei nº 8.038/1990 ‐ normas procedimentais para os processos perante o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). 16 Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 
10.259/2001 e suas alterações (juizados especiais cíveis e criminais). 17 Prazos. 17.1 
Características, princípios e contagem. 18 Nulidades. 19 Recursos em geral. 20 Habeas corpus e 
seu processo. 21 Normas processuais da Lei nº 7.210/1984 e suas alterações (execução penal). 22 
Relações jurisdicionais com autoridade. 
DIREITO CIVIL: 1 Lei de introdução às normas do direito brasileiro. 1.1 Vigência, aplicação, 
obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. 1.2 Conflito das leis no tempo. 1.3 Eficácia 
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das leis no espaço. 2 Pessoas naturais. 2.1 Conceito. 2.2 Início da personalidade. 2.3 
Personalidade. 2.4 Capacidade. 2.5 Direitos da personalidade. 2.6 Nome civil. 2.7 Estado civil. 2.8 
Domicílio. 2.9 Ausência. 3 Pessoas jurídicas. 3.1 Disposições Gerais. 3.2. Conceito e elementos 
caracterizadores. 3.3 Constituição. 3.4 Extinção. 3.5 Capacidade e direitos da personalidade. 3.6 
Domicílio. 3.7 Sociedades de fato. 3.8 Associações. 3.9 Sociedades. 3.10 Fundações. 3.11 Grupos 
despersonalizados. 3.12 Desconsideração da personalidade jurídica. 3.13 Responsabilidade da 
pessoa jurídica e dos sócios. 4 Bens. 4.1 Diferentes classes. 4.2 Bens Corpóreos e incorpóreos. 4.3 
Bens no comércio e fora do comércio. 5 Fato jurídico. 6 Negócio jurídico. 6.1 Disposições gerais. 
6.2 Classificação e interpretação. 6.3 Elementos. 6.4 Representação. 6.5 Condição, termo e 
encargo. 6.6 Defeitos do negócio jurídico. 6.7 Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade 
do negócio jurídico. 6.8 Simulação. 7 Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 8 Prescrição e decadência. 9 
Prova do fato jurídico. 10 Obrigações. 10.1 Características. 10.2 Elementos 10.3 Princípios. 10.4 
Boa‐fé. 10.5 Obrigação complexa (a obrigação como um processo). 10.6 Obrigações de dar. 10.7 
Obrigações de fazer e de não fazer. 10.8 Obrigações alternativas e facultativas. 10.9 Obrigações 
divisíveis e indivisíveis. 10.10 Obrigações solidárias. 10.11 Obrigações civis e naturais, de meio, de 
resultado e de garantia. 10.12 Obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. 10.13 
Obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais. 10.14 Obrigações líquidas e ilíquidas. 
10.15 Obrigações principais e acessórias. 10.16 Transmissão das obrigações. 10.17 Adimplemento 
e extinção das obrigações. 10.18 Inadimplemento das obrigações. 11 Contratos. 11.1 Princípios. 
11.2 Classificação. 11.3 Contratos em geral. 11.4 Disposições gerais. 11.5 Interpretação. 11.6 
Extinção. 11.7 Espécies de contratos regulados no Código Civil. 12 Atos unilaterais. 13 
Responsabilidade civil. 14 Preferências e privilégios creditórios. 15 Posse. 16 Direitos reais. 16.1 
Disposições gerais. 16.2 Propriedade. 16.3 Superfície. 16.4 Servidões. 16.5 Usufruto. 16.6 Uso. 
16.7 Habitação. 16.8 Direito do promitente comprador. 17 Direitos reais de garantia. 17.1 
Características. 17.2 Princípios. 17.3 Penhor, hipoteca e anticrese. 18 Direito das sucessões. 18.1 
Sucessão em geral. 18.2 Sucessão legítima. 18.3 Sucessão testamentária. 18.4 Inventário e 
partilha. 19 Lei nº 8.078/1990 e suas alterações (Direito das relações de consumo). 19.1 
Consumidor. 19.2 Direitos do consumidor. 19.3 Fornecedor, produto e serviço. 19.4 Qualidade de 
produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos. 19.5 Práticas comerciais. 19.6 Proteção 
contratual. 20 Lei nº 6.766/1979 e suas alterações (Parcelamento do solo urbano). 21 Lei nº 
6.015/1973 (Registros Públicos). 21.1 Noções gerais, registros, presunção de fé pública, prioridade, 
especialidade, legalidade, continuidade, transcrição, inscrição e averbação. 21.2 Procedimento de 
dúvida. 22 Lei nº 10.741/2003 e suas alterações (Estatuto do Idoso). 23 Lei nº 8.245/1991 e suas 
alterações (Locação de imóveis urbanos). 23.1 Disposições gerais, locação em geral, sublocações, 
aluguel, deveres do locador e do locatário, direito de preferência, benfeitorias, garantias locatícias, 
penalidades civis, nulidades, locação residencial, locação para temporada, locação não residencial. 
24 Direitos autorais. 25 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 25.1 Disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção.  
DIREITO EMPRESARIAL: 1 Fundamentos do direito empresarial. 1.1 Origem e evolução histórica, 
autonomia, fontes e características. 1.2 Teoria da empresa. 1.3 Empresário: conceito, 
caracterização, inscrição, capacidade; empresário individual; pequeno empresário. 1.4 Lei 
Complementar nº 123/2006 (microempresa e empresa de pequeno porte) e suas alterações. 1.5 
Prepostos do empresário. 1.6 Institutos complementares: nome empresarial, estabelecimento 
empresarial, escrituração. 2 Registro de empresa. 2.1 Órgãos de registro de empresa. 2.2 Atos de 
registro de empresa. 2.3 Processo decisório do registro de empresa. 2.4 Inatividade da empresa. 
2.5 Empresário irregular. 2.6 Lei nº 8.934/1994. 3 Títulos de crédito. 3.1 Histórico da legislação 
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cambiária. 3.2 Conceito de títulos de crédito, características e princípios 37 informadores. 3.3 
Classificação dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, endosso 
e aval. 3.4 Títulos de crédito comercial, industrial, à exportação, rural, imobiliário, bancário. 3.5 
Letra de arrendamento mercantil. 4 Ação cambial. 4.1 Ação de regresso. 4.2 Inoponibilidade de 
exceções. 4.3 Responsabilidade patrimonial e fraude à execução. 4.4 Embargos do devedor. 4.5 
Ação de anulação e substituição de título. 5 Protesto de títulos e outros documentos de dívida: 
legislação, modalidades, procedimentos, efeitos, ações judiciais envolvendo o protesto. 6 Direito 
societário. 6.1 Sociedade empresária: conceito, terminologia, ato constitutivo. 6.2 Sociedades 
simples e empresárias. 6.3 Personalização da sociedade empresária. 6.4 Classificação das 
sociedades empresárias. 6.5 Sociedade irregular. 6.6 Teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica. 6.7 Desconsideração inversa. 6.8 Regime jurídico dos sócios. 6.9 Sociedade limitada. 6.10 
Sociedade anônima. 6.11 Lei nº 6.404/1976 e suas alterações. 6.12 Sociedade em nome coletivo. 
6.13 Sociedade em comandita simples. 6.14 Sociedade em comandita por ações. 6.15 Operações 
societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão. 6.16 Relações entre sociedades: 
coligações de sociedades, grupos societários, consórcios, sociedade subsidiária integral, sociedade 
de propósito específico. 6.17 Dissolução, liquidação e extinção das sociedades. 6.18 Concentração 
empresarial e defesa da livre concorrência. 7 Contratos mercantis. 7.1 Características. 7.2 Compra 
e venda mercantil. 7.3 Comissão mercantil. 7.4 Representação comercial. 7.5 Concessão mercantil. 
7.6 Franquia (franchising). 7.7 Contratos bancários: depósito bancário, mútuo bancário, desconto 
bancário, abertura de crédito. 7.8 Contratos bancários impróprios: alienação fiduciária em 
garantia, arrendamento mercantil (leasing), faturização (factoring), cartão de crédito. 7.9 Contrato 
de seguro. 7.10 Contratos intelectuais: cessão de direito industrial, licença de uso de direito 
industrial, transferência de tecnologia, comercialização de logiciário (software). 8 Direito 
falimentar. 8.1 Lei nº 11.101/2005. 8.2 Teoria geral do direito falimentar. 8.3 Processo falimentar. 
8.4 Pessoa e bens do falido. 8.5 Regime jurídico dos atos e contratos do falido. 8.6 Regime jurídico 
dos credores do falido. 8.7 Recuperação judicial. 8.8 Recuperação extrajudicial. 8.9 Liquidação 
extrajudicial de instituições financeiras.  
DIREITO URBANÍSTICO: 1 Constituição Federal. 1.1 Ordenamento Territorial. 1.2 Competências 
Urbanísticas. 1.3 Normas gerais. 1.4 Município. 1.5 Política Urbana. Plano diretor. Função social da 
propriedade urbana. 1.6 Regiões Metropolitanas. Aglomerados Urbanos. 2 Direito Urbanístico. 
Direito à Cidade. 2.1 Autonomia científica. 2.2 Princípios. 2.3 Direito de construir e Direito de 
Propriedade. 2.4 Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 
2.5 Poder de polícia urbanístico. 2.6 Ordenação. Uso e ocupação solo urbano. 2.7 Licenças 
urbanísticas. 2.8 Responsabilidade administrativa. Infrações e Sanções administrativas. 2.9 
Responsabilidade civil e penal. 3 Direito à moradia. 3.1 Regularização Fundiária de Interesse Social. 
Lei nº 11.977/2009; Lei nº 12.424/2001; Medida Provisória nº 2.220/2001. 3 .2 Direito registral 
imobiliário. 4 Parcelamento do solo urbano. 4.1 Lei nº 6.766/1979. 4.2 Regularização fundiária 
urbanística. 4.3 Área de Preservação Permanente ‐ APP urbana. 5 Estatuto da Cidade. 5.1 Norma 
geral. 5.2 Objetivos. 5.3 Diretrizes. 5.4 Instrumentos. 5.5 Gestão Democrática das Cidades. 5.6 
Normas gerais para a elaboração do Plano Diretor. 5.7 Disposições Gerais. 6 Concessão 
urbanística. 6.1 Conceito. 6.2 Natureza jurídica. 6 .3 Disciplina. 7 Desapropriação. 7.1 Conceito. 7 
.2 Aplicações. 7.3 Justa indenização. 7.4 Recuperação das mais‐valias urbanísticas. 7.5 Processo. 
Procedimento. Judicial e administrativo. 8 Proteção do Patrimônio Cultural. 8.1 Instrumentos de 
tutela de bens culturais materiais e imateriais. 8.2 Competências. 8.3 Tombamento. 8.4 Registro. 
8.5 Desenvolvimento urbano e proteção do patrimônio cultural. 8.6 Função social da propriedade 
pública. 9 Tutela da Ordem Jurídico‐ Urbanística. 9.1 Ação civil pública. 9.2 Ação popular. 9.3 
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Ações reais. 9.4 Ações possessórias. 9.5 Mecanismos extrajudiciais de conflito. 9.6 Termo de 
Compromisso. 9.7 Termo de Ajustamento de Conduta. 9.8 Audiências públicas. 38  
DIREITO AMBIENTAL: 1 Direito ambiental constitucional. 1.1 Meio ambiente como direito 
fundamental. 1.2 Princípios estruturantes do estado de direito ambiental. 1.3 Competências 
ambientais legislativa e material. 1.4 Deveres ambientais. 1.5 Instrumentos jurisdicionais. 1.6 
Função ambiental pública e privada. 1.7 Função social da propriedade. 1.8 Art. 225 da Constituição 
Federal de 1988. 2 Conceito de meio ambiente e seus aspectos. 2.1 Meio ambiente natural, 
artificial, cultural e do trabalho. 2.2 Conceito de recursos naturais e meio ambiente como bens 
ambientais. 2.3 Conceito de biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 2.4 Significado de 
direitos culturais. 3 Princípios de direito ambiental. 3.1 Prevenção, precaução, poluidor‐pagador e 
usuário‐pagador, cooperação, informação, participação, equidade intergeracional. 3.2 Princípios 
da tutela do patrimônio cultural. 4 Política Nacional de Meio Ambiente. 4.1 Objetivos. 4.2 
Instrumentos de proteção (técnicos e econômicos). 4.3 SISNAMA: estrutura e funcionamento. 4.4 
Lei nº 6.938/1981 e suas alterações. 4.5 Decreto nº 99.274/1990. 4.6 Resolução do CONAMA nº 1 
e suas alterações (Relatório de Impacto Ambiental ‐ EIA‐RIMA). 4.7 Resolução do CONAMA nº 237 
e suas alterações (Licenciamento Ambiental). 4.8 Resolução do CONAMA nº 378 e suas alterações 
(empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional). 5 
Recursos hídricos. 5.1 Lei nº 9.433/1997 e suas alterações (instrumentos de gestão). 5.2 Resolução 
do CNRH nº 16/2001. 5.3 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 6 
Recursos florestais. 6.1 Lei nº 12.651/2012 e suas alterações. 6.2 Resoluções do CONAMA nº 
302/2002 e 303/2002 e suas alterações. 6.3 Lei nº 11.284/2006 (Gestão de florestas públicas). 7 
Espaços territoriais especialmente protegidos. 7.1 Áreas de preservação permanente e reserva 
legal. 7.2 Lei nº 9.985/2000 (SNUC). 8 Política urbana. 8.1 Diretrizes, instrumentos e competência. 
8.2 Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. 8.3 Lei nº 10.257/2001 e suas alterações. 9 
Responsabilidades. 9.1 Efeito, impacto e dano ambiental. 9.2 Poluição. 9.3 Responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 9.4 Tutela processual: STF, STJ e tribunais de justiça estaduais. 9.5 
Papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente. 9.6 Crimes ambientais: espécies e 
sanções penais previstas. 9.7 Lei nº 9.605/1998 e alterações. 9.8 Decreto nº 6.514/2008. 
 
ADVOGADO SOCIAL 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Introdução ao direito administrativo. 1.1 
Origem, natureza jurídica e objeto do direito administrativo. 1.2 Os diferentes critérios adotados 
para a conceituação do direito administrativo. 1.3 Fontes do direito administrativo. 1.4 Sistemas 
administrativos: sistema inglês, sistema 31 francês e sistema adotado no Brasil. 2 Administração 
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pública. 2.1 Administração pública em sentido amplo e em sentido estrito. 2.2 Administração 
pública em sentido objetivo e em sentido subjetivo. 2.3 Princípios expressos e implícitos da 
administração pública. 3 Regime jurídico‐administrativo. 3.1 Conceito. 3.2 Supremacia do 
interesse público sobre o privado e indisponibilidade, pela Administração, dos interesses púbicos. 
3.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 4 Organização administrativa. 4.1 
Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 4.2 Administração direta. 4.3 
Administração indireta. 4.4 Serviços sociais autônomos; Entidades de apoio; Organizações sociais; 
Organizações da sociedade civil de interesse público. 4.5 Jurisprudência aplicada dos tribunais 
superiores. 5 Atos administrativos. 5.1 Conceito. 5.2 Fatos da administração, atos da 
administração e atos administrativo. 5.3 Requisitos ou elementos. 5.4 Atributos. 5.5 Classificação. 
5.6 Atos administrativos em espécie. 5.7 O silêncio no direito administrativo. 5.8 Extinção dos atos 
administrativos: revogação, anulação e cassação. 5.9 Convalidação. 5.10 Vinculação e 
discricionariedade. 5.11 Atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 5.12 Decadência 
administrativa. 5.13 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 6 Processo administrativo. 
6.1 Lei nº 9.784/1999. 6.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 6.3 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 7 Poderes e deveres da administração pública. 7.1 Poder regulamentar. 7.2 
Poder hierárquico. 7.3 Poder disciplinar. 7.4 Poder de polícia. 7.5 Dever de agir. 7.6 Dever de 
eficiência. 7.7 Dever de probidade. 7.8 Dever de prestação de contas. 7.9 Uso e abuso do poder. 
7.10 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 8 Serviços públicos. 8.1 Legislação 
pertinente. 8.1.1 Lei nº 8.987/1995. 8.1.2 Lei nº 11.079/2004 e suas alterações (parceria público‐
privada). 8.2 Disposições doutrinárias. 9 Intervenção do Estado na propriedade. 9.1 Conceito. 9.2 
Fundamento. 9.3 Modalidades. 9.4 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 10 Licitações. 
10.1 Legislação pertinente. 10.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 10.1.2 Lei nº 10.520/2002 e 
demais disposições normativas relativas ao pregão. 10.1.3 Decreto nº 7.892/2013 e suas 
alterações (Sistema de Registro de Preços). 10.1.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas). 10.1.5 Fundamentos constitucionais. 10.1.6 Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 10.2 Disposições doutrinárias. 10.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 11 Contratos administrativos. 11.1 Legislação pertinente. 11.1.1 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 11.1.2 Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial 
CGU/MF/MP nº 507/2011 e suas alterações. 11.1.3 Lei nº 11.107/2005 e suas alterações e Decreto 
nº 6.017/2007 (consórcios públicos). 11.1.4. Lei nº 13.019/2014 (regime jurídico das parcerias 
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil) e suas alterações. 11.2 
Disposições doutrinárias. 11.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 12 Controle da 
administração pública. 12.1 Conceito. 12.2 Classificação das formas de controle. 12.3 Controle 
exercido pela administração pública. 12.4 Controle legislativo. 12.5 Controle judicial. 12.6 
Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 13 Improbidade administrativa. 13.1 Lei nº 
8.429/1992 e suas alterações. 13.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 13.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 14 Agentes públicos. 14.1 Legislação pertinente. 14.1.1 Lei 
Complementare nºs  41/2011 – Estatuto do Servidor Público do Município de Formiga, e, Lei 
Complementar nº 44/2011 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga. 
14.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 14.2 Disposições doutrinárias. 14.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 15 Bens públicos. 15.1 Conceito. 15.2 Classificação. 15.3 
Características. 15.4 Espécies. 15.5 Afetação e desafetação. 15.6 Aquisição e alienação. 15.7 Uso 
dos bens públicos por particular. 15.8 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 16 
Responsabilidade civil do Estado. 16.1 Evolução histórica. 16.2 Teorias subjetivas e objetivas da 
responsabilidade patrimonial do Estado. 16.3 Responsabilidade civil do Estado no direito 
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brasileiro. 16.4 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 16.5 Causas 
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 32 16.6 Reparação do dano. 16.7 Direito 
de regresso. 16.8 Responsabilidade primária e subsidiária. 16.9 Responsabilidade do Estado por 
atos legislativos. 16.10 Responsabilidade do Estado por atos judiciais.  
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 1.2 
Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.4 Interpretação das 
normas constitucionais. 1.5 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 2 Poder constituinte. 
2.1 Características. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 3 Princípios 
fundamentais. 3.1. Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 4 Direitos e garantias 
fundamentais. 4.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 Habeas corpus, mandado de 
segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 Direitos sociais. 4.4 Nacionalidade. 4.5 
Direitos políticos. 4.6 Partidos políticos. 4.7 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 5 
Organização do Estado. 5.1 Organização político‐ administrativa. 5.2 Estado federal brasileiro. 5.3 
A União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municípios. 5.6 O Distrito Federal. 5.7 Territórios. 5.8 
Intervenção federal. 5.9 Intervenção dos estados nos municípios. 5.10 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 6 Administração pública. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Servidores públicos. 6.3 
Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 6.4 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 7 Organização dos poderes no Estado. 7.1 Mecanismos de freios e 
contrapesos. 7.2 Poder Legislativo. 7.3 Poder Executivo. 7.4 Poder Judiciário. 7.5 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 8 Funções essenciais à Justiça. 8.1 Ministério Público. 8.2 
Advocacia Pública. 8.3 Advocacia e Defensoria Pública. 8.4 Jurisprudência aplicada dos tribunais 
superiores. 9 Controle da constitucionalidade. 9.1 Sistemas gerais e sistema brasileiro. 9.2 
Controle incidental ou concreto. 9.3 Controle abstrato de constitucionalidade. 9.4 Exame in 
abstractu da constitucionalidade de proposições legislativas. 9.5 Ação declaratória de 
constitucionalidade. 9.6 Ação direta de inconstitucionalidade. 9.7 Arguição de descumprimento de 
preceito fundamental. 9.8 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 9.9 Ação direta de 
inconstitucionalidade interventiva. 9.10 Controle concreto e abstrato de constitucionalidade do 
direito municipal. 9.11 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 10 Defesa do Estado e das 
instituições democráticas. 10.1 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 11 Sistema 
Tributário Nacional. 11.1 Princípios gerais. 11.2 Limitações do poder de tributar. 11.3 Impostos da 
União, dos Estados e dos municípios. 11.4 Repartição das receitas tributárias. 11.5 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 12 Finanças públicas. 12.1 Normas gerais. 12.2 Orçamentos. 
12.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 13 Ordem econômica e financeira. 13.1 
Princípios gerais da atividade econômica. 13.2 Política urbana, agrícola e fundiária e reforma 
agrária. 13.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 14 Sistema Financeiro Nacional. 15 
Ordem social. 16 Lei Orgânica do Município de Formiga  
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil. 2 Normas 
processuais civis. 3 A jurisdição. 4 A Ação. 4.1 Conceito, natureza, elementos e características. 4.2 
Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 Pressupostos processuais. 6 Preclusão. 7 Sujeitos do 
processo. 7.1 Capacidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das partes e procuradores. 7.3 
Procuradores. 7.4 Sucessão das partes e dos procuradores. 8 Litisconsórcio. 9 Intervenção de 
terceiros. 10 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 12 Advocacia 
Pública. 13 Defensoria pública. 14 Atos processuais. 14.1 Forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 
Prazos. 14.4 Comunicação dos atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 Distribuição e registro. 14.7 
Valor da causa. 15 Tutela provisória. 15.1 Tutela de urgência. 15.2 Disposições gerais. 16 
Formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do cumprimento de 
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sentença. 17.1 Procedimento comum. 17.2 Disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4 
Improcedência liminar do pedido. 17.5 Audiência de conciliação ou de mediação. 17.6 
Contestação, reconvenção e revelia. 17.7 Audiência de instrução e julgamento. 17.8 Providências 
preliminares e de saneamento. 17.9 Julgamento conforme o estado do processo. 17.10 Provas. 
17.11 Sentença e coisa 33 julgada. 17.12 Cumprimento da sentença. 17.13 Disposições Gerais. 
17.14 Cumprimento. 17.15 Liquidação. 18 Procedimentos Especiais. 19 Procedimentos de 
jurisdição voluntária. 20 Processos de execução. 21 Processos nos tribunais e meios de 
impugnação das decisões judiciais. 22 Livro Complementar. 23 Disposições finais e transitórias. 24 
Mandado de segurança. 25 Ação popular. 26 Ação civil pública. 27 Ação de improbidade 
administrativa. 28 Reclamação constitucional. 29 Lei nº 8.245/1991 e suas alterações (Locação de 
imóveis urbanos). 29.1 Procedimentos. 30 Jurisprudência dos tribunais superiores.  
DIREITO TRIBUTÁRIO: 1 Sistema Tributário Nacional. 1.1 Princípios do direito tributário. 1.2 
Limitações do poder de tributar. 1.3 Repartição das receitas tributárias. 2 Tributo. 2.1 Conceito. 
2.2 Natureza jurídica. 2.3 Espécies. 2.4 Imposto. 2.5 Taxa. 2.6 Contribuição de melhoria. 2.7 
Empréstimo compulsório. 2.8 Contribuições. 3 Competência tributária. 3.1 Classificação. 3.2 
Exercício da competência tributária. 3.3 Capacidade tributária ativa. 3.4 Imunidade tributária. 3.5 
Distinção entre imunidade, isenção e não incidência. 3.6 Imunidades em espécie. 4 Fontes do 
direito tributário. 4.1 Constituição Federal. 4.2 Leis complementares. 4.3 Leis ordinárias e atos 
equivalentes. 4.4 Tratados internacionais. 4.5 Atos do poder executivo federal com força de lei 
material. 4.6 Atos exclusivos do poder legislativo. 4.7 Convênios. 4.8 Decretos regulamentares. 4.9 
Normas complementares. 5 Vigência, aplicação, interpretação e integração da legislação 
tributária. 6 Obrigação tributária. 6.1 Definição e natureza jurídica. 6.2 Obrigação principal e 
acessória. 6.3 Fato gerador. 6.4 Sujeito ativo. 6.5 Sujeito passivo. 6.6 Solidariedade. 6.7 
Capacidade tributária. 6.8 Domicílio tributário. 6.9 Responsabilidade tributária. 6.10 
Responsabilidade dos sucessores. 6.11 Responsabilidade de terceiros. 6.12 Responsabilidade por 
infrações. 7 Crédito tributário. 7.1 Constituição de crédito tributário. 7.2 Lançamento. 7.3 
Modalidades de lançamento. 7.4 Suspensão do crédito tributário. 7.5 Extinção do crédito 
tributário. 7.6 Exclusão de crédito tributário. 7.7 Garantias e privilégios do crédito tributário. 8 
Administração tributária. 8.1 Fiscalização. 8.2 Dívida ativa. 8.3 Certidões negativas. 9 Impostos da 
União. 9.1 Imposto sobre a importação de produtos estrangeiros. 9.2 Imposto sobre a exportação 
de produtos nacionais ou nacionalizados. 9.3 Imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza. 9.4 Imposto sobre produtos industrializados. 9.5 Imposto sobre operações de crédito, 
câmbio, seguro ou relativas a títulos e valores mobiliários. 9.6 Imposto sobre a propriedade 
territorial rural. 9.7 Imposto sobre grandes fortunas. 10 Impostos dos estados e do Distrito 
Federal. 10.1 Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. 
10.2 Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior. 10.3 Imposto sobre propriedade de veículos automotores. 11 
Impostos dos municípios. 11.1 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 11.2 
Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos a sua aquisição. 11.3 Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 12 Processo 
administrativo tributário. 12.1 Princípios básicos. 12.2 Acepções e espécies. 12.3 Determinação e 
exigência do crédito tributário. 12.4 Representação fiscal para fins penais. 13 Processo judicial 
tributário. 13.1 Ação de execução fiscal. 13.2 Lei nº 6.830/1980 (Execução Fiscal). 13.3 Ação 
cautelar fiscal. 13.4 Ação declaratória da inexistência de relação jurídico‐tributária. 13.5 Ação 
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anulatória de débito fiscal. 13.6 Mandado de segurança. 13.7 Ação de repetição de indébito. 13.8 
Ação de consignação em pagamento. 13.9 Ações de controle de constitucionalidade. 13.10 Ação 
civil pública. 14 Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa 
de Pequeno Porte) e suas alterações. 15 Ilícito tributário. 15.1 Ilícito administrativo tributário. 15.2 
Ilícito penal tributário. 15.3 Crimes contra a ordem tributária. 15.4 Lei nº 8.137/1990 e suas 
alterações.  
DIREITO FINANCEIRO: 1 Direito financeiro. 1.1 Conceito e objeto. 1.2 Direito financeiro na 
Constituição Federal de 1988. 2 Orçamento público. 2.1 Conceito, espécies e natureza jurídica. 2.2 
Princípios 34 orçamentários. 2.3 Leis orçamentárias. 2.4 Lei nº 4.320/1964 e suas alterações.2.5 
Fiscalização financeira e orçamentária. 3 Despesa pública. 3.1 Conceito e classificação de despesa 
pública. 3.2 Disciplina constitucional dos precatórios. 4 Receita pública. 4.1 Conceito, ingresso e 
receitas. 4.2 Classificação das receitas públicas. 5 Lei de responsabilidade fiscal. 5.1 Planejamento. 
5.2 Receita pública. 5.3 Despesa pública. 5.4 Transferências voluntárias. 5.5 Destinação de 
recursos públicos para o setor privado. 5.6 Dívida e endividamento. 5.7 Gestão patrimonial. 5.8 
Transparência, controle e fiscalização. 5.9 Disposições preliminares, finais e transitórias. 6 Crédito 
público. 6.1 Conceito e classificação de crédito público. 6.2 Natureza jurídica. 6.3 Controle, 
fiscalização e prestação de contas. 7 Dívida pública. 7.1 Dívida ativa da União de natureza 
tributária e não tributária. DIREITO PENAL: 1 Direito Penal e Poder Punitivo. 1.1 Teoria do Direito 
Penal. 1.2 Política Criminal e Criminologia. Noções básicas. 1.3 Criminalização Primária e 
Secundária. 1.4 Seletividade do sistema penal. 2 Direito Penal de Autor e Direito Penal do Ato. 2.1 
Garantismo Penal. 2.2 Direito Penal do Inimigo. 2.3 Dinâmica Histórica da Legislação Penal. 
História da Programação Criminalizante no Brasil. 2.4 Genealogia do Pensamento Penal. 2.5 
Direito Penal e Filosofia. 3 Funções da Pena. Teorias. 4 Características e Fontes do Direito Penal. 5 
Princípios aplicáveis ao Direito Penal. 6 Bem jurídico‐penal. Teorias. 7 Aplicação da lei penal. 7.1 A 
lei penal no tempo e no espaço. 7.2 Tempo e lugar do crime. 7.3 Lei penal excepcional, especial e 
temporária. 7.4 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 7.5 Pena cumprida no 
estrangeiro. 7.6 Eficácia da sentença estrangeira. 7.7 Contagem de prazo. 7.8 Frações não 
computáveis da pena. 7.9 Interpretação da lei penal. 7.10 Analogia. 7.11 Irretroatividade da lei 
penal. 7.12 Conflito aparente de normas penais. 8 Teoria do Delito. 8.1 Classificação dos crimes. 
8.2 Teoria da Ação. 8.3 Teoria do tipo. O fato típico e seus elementos. 8.4 Relação de causalidade. 
Teorias. Imputação objetiva. 8.5 Tipos dolosos de ação. 8.6 Tipos dos Crimes de Imprudência. 8.7 
Tipos dos Crimes de Omissão. 8.8 Consumação e tentativa. 9 Desistência voluntária e 
arrependimento eficaz. 10 Arrependimento posterior. 11 Crime impossível. 12 Agravação pelo 
resultado. 13 Erro. 13.1 Descriminantes putativas. 13.2 Erro determinado por terceiro. 13.3 Erro 
sobre a pessoa. 13.4 Erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição). 14 Concurso de crimes. 15 
Ilicitude. 16 Culpabilidade. 17 Concurso de Pessoas. 18 Penas. 18.1 Espécies de penas. 18.2 
Cominação das penas. 18.3 Aplicação da pena. 18.4 Suspensão condicional da pena. 18.5 
Livramento condicional. 18.6 Efeitos da condenação. 18.7 Reabilitação. 18.8 Execução das penas 
em espécie e incidentes de execução. 18.9 Limites das penas. 19 Medidas de segurança. 19.1 
Execução das medidas de segurança. 20 Ação penal. 21 Punibilidade e causas de extinção. 22 
Prescrição. 23 Crimes contra a incolumidade pública. 24 Crimes contra a paz pública. 25 Crimes 
contra a fé pública. 26 Crimes contra a administração pública. 27 Lei nº 8.072/1990 e suas 
alterações (delitos hediondos). 28 Lei nº 7.716/1989 e suas alterações (crimes resultantes de 
preconceitos de raça ou de cor). 29 Lei nº 9.455/1997 (crimes de tortura). 30 Lei nº 12.694/2012 e 
Lei nº 12.850/2013 e suas alterações (crime organizado). 31 Lei nº 9.605/1998 (crimes contra o 
meio ambiente). 32 Lei nº 4.898/1965 e suas alterações (abuso de autoridade). 33 Lei nº 
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9.613/1998 e suas alterações (Lavagem de dinheiro). 34 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).35Direito Penal Econômico. 36 Disposições constitucionais 
aplicáveis ao direito penal. 37 Entendimento dos tribunais superiores acerca dos institutos de 
direito penal.  
DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Processo Penal Brasileiro. Processo Penal Constitucional. 2 
Sistemas e Princípios Fundamentais. 3 Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em 
relação às pessoas. 3.1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal. 4 Fase Pré‐
Processual: Inquérito policial. 5 Processo, procedimento e relação jurídica processual. 5.1 
Elementos identificadores da relação processual. 5.2 Formas do procedimento. 5.3 Princípios 
gerais e informadores do processo. 5.4 Pretensão punitiva. 5.5 Tipos de processo penal. 6 Ação 
penal. 7 Ação civil Ex Delicto. 8 Jurisdição e Competência. 35 9 Questões e processos incidentes. 
10 Prova. 10.1 Lei nº 9.296/1996 (interceptação telefônica). 11 Sujeitos do Processo. 12 Prisão, 
medidas cautelares e liberdade provisória. 12.1 Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária). 13 Citações 
e intimações. 14 Atos Processuais e Atos Judiciais. 15 Procedimentos. 15.1 Processo comum. 15.2 
Processos especiais. 15.3 Lei nº 8.038/1990 ‐ normas procedimentais para os processos perante o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). 16 Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 
10.259/2001 e suas alterações (juizados especiais cíveis e criminais). 17 Prazos. 17.1 
Características, princípios e contagem. 18 Nulidades. 19 Recursos em geral. 20 Habeas corpus e 
seu processo. 21 Normas processuais da Lei nº 7.210/1984 e suas alterações (execução penal). 22 
Relações jurisdicionais com autoridade. 
DIREITO CIVIL: 1 Lei de introdução às normas do direito brasileiro. 1.1 Vigência, aplicação, 
obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. 1.2 Conflito das leis no tempo. 1.3 Eficácia 
das leis no espaço. 2 Pessoas naturais. 2.1 Conceito. 2.2 Início da personalidade. 2.3 
Personalidade. 2.4 Capacidade. 2.5 Direitos da personalidade. 2.6 Nome civil. 2.7 Estado civil. 2.8 
Domicílio. 2.9 Ausência. 3 Pessoas jurídicas. 3.1 Disposições Gerais. 3.2. Conceito e elementos 
caracterizadores. 3.3 Constituição. 3.4 Extinção. 3.5 Capacidade e direitos da personalidade. 3.6 
Domicílio. 3.7 Sociedades de fato. 3.8 Associações. 3.9 Sociedades. 3.10 Fundações. 3.11 Grupos 
despersonalizados. 3.12 Desconsideração da personalidade jurídica. 3.13 Responsabilidade da 
pessoa jurídica e dos sócios. 4 Bens. 4.1 Diferentes classes. 4.2 Bens Corpóreos e incorpóreos. 4.3 
Bens no comércio e fora do comércio. 5 Fato jurídico. 6 Negócio jurídico. 6.1 Disposições gerais. 
6.2 Classificação e interpretação. 6.3 Elementos. 6.4 Representação. 6.5 Condição, termo e 
encargo. 6.6 Defeitos do negócio jurídico. 6.7 Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade 
do negócio jurídico. 6.8 Simulação. 7 Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 8 Prescrição e decadência. 9 
Prova do fato jurídico. 10 Obrigações. 10.1 Características. 10.2 Elementos 10.3 Princípios. 10.4 
Boa‐fé. 10.5 Obrigação complexa (a obrigação como um processo). 10.6 Obrigações de dar. 10.7 
Obrigações de fazer e de não fazer. 10.8 Obrigações alternativas e facultativas. 10.9 Obrigações 
divisíveis e indivisíveis. 10.10 Obrigações solidárias. 10.11 Obrigações civis e naturais, de meio, de 
resultado e de garantia. 10.12 Obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. 10.13 
Obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais. 10.14 Obrigações líquidas e ilíquidas. 
10.15 Obrigações principais e acessórias. 10.16 Transmissão das obrigações. 10.17 Adimplemento 
e extinção das obrigações. 10.18 Inadimplemento das obrigações. 11 Contratos. 11.1 Princípios. 
11.2 Classificação. 11.3 Contratos em geral. 11.4 Disposições gerais. 11.5 Interpretação. 11.6 
Extinção. 11.7 Espécies de contratos regulados no Código Civil. 12 Atos unilaterais. 13 
Responsabilidade civil. 14 Preferências e privilégios creditórios. 15 Posse. 16 Direitos reais. 16.1 
Disposições gerais. 16.2 Propriedade. 16.3 Superfície. 16.4 Servidões. 16.5 Usufruto. 16.6 Uso. 
16.7 Habitação. 16.8 Direito do promitente comprador. 17 Direitos reais de garantia. 17.1 
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Características. 17.2 Princípios. 17.3 Penhor, hipoteca e anticrese. 18 Direito das sucessões. 18.1 
Sucessão em geral. 18.2 Sucessão legítima. 18.3 Sucessão testamentária. 18.4 Inventário e 
partilha. 19 Lei nº 8.078/1990 e suas alterações (Direito das relações de consumo). 19.1 
Consumidor. 19.2 Direitos do consumidor. 19.3 Fornecedor, produto e serviço. 19.4 Qualidade de 
produtos e serviços, prevenção e reparação dos danos. 19.5 Práticas comerciais. 19.6 Proteção 
contratual. 20 Lei nº 6.766/1979 e suas alterações (Parcelamento do solo urbano). 21 Lei nº 
6.015/1973 (Registros Públicos). 21.1 Noções gerais, registros, presunção de fé pública, prioridade, 
especialidade, legalidade, continuidade, transcrição, inscrição e averbação. 21.2 Procedimento de 
dúvida. 22 Lei nº 10.741/2003 e suas alterações (Estatuto do Idoso). 23 Lei nº 8.245/1991 e suas 
alterações (Locação de imóveis urbanos). 23.1 Disposições gerais, locação em geral, sublocações, 
aluguel, deveres do locador e do locatário, direito de preferência, benfeitorias, garantias locatícias, 
penalidades civis, nulidades, locação residencial, locação para temporada, locação não residencial. 
24 Direitos autorais. 25 Lei nº 8.069/1990 e suas alterações (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 25.1 Disposições preliminares, direitos fundamentais, prevenção.  
DIREITO EMPRESARIAL: 1 Fundamentos do direito empresarial. 1.1 Origem e evolução histórica, 
autonomia, fontes e características. 1.2 Teoria da empresa. 1.3 Empresário: conceito, 
caracterização, inscrição, capacidade; empresário individual; pequeno empresário. 1.4 Lei 
Complementar nº 123/2006 (microempresa e empresa de pequeno porte) e suas alterações. 1.5 
Prepostos do empresário. 1.6 Institutos complementares: nome empresarial, estabelecimento 
empresarial, escrituração. 2 Registro de empresa. 2.1 Órgãos de registro de empresa. 2.2 Atos de 
registro de empresa. 2.3 Processo decisório do registro de empresa. 2.4 Inatividade da empresa. 
2.5 Empresário irregular. 2.6 Lei nº 8.934/1994. 3 Títulos de crédito. 3.1 Histórico da legislação 
cambiária. 3.2 Conceito de títulos de crédito, características e princípios 37 informadores. 3.3 
Classificação dos títulos de crédito: letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, endosso 
e aval. 3.4 Títulos de crédito comercial, industrial, à exportação, rural, imobiliário, bancário. 3.5 
Letra de arrendamento mercantil. 4 Ação cambial. 4.1 Ação de regresso. 4.2 Inoponibilidade de 
exceções. 4.3 Responsabilidade patrimonial e fraude à execução. 4.4 Embargos do devedor. 4.5 
Ação de anulação e substituição de título. 5 Protesto de títulos e outros documentos de dívida: 
legislação, modalidades, procedimentos, efeitos, ações judiciais envolvendo o protesto. 6 Direito 
societário. 6.1 Sociedade empresária: conceito, terminologia, ato constitutivo. 6.2 Sociedades 
simples e empresárias. 6.3 Personalização da sociedade empresária. 6.4 Classificação das 
sociedades empresárias. 6.5 Sociedade irregular. 6.6 Teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica. 6.7 Desconsideração inversa. 6.8 Regime jurídico dos sócios. 6.9 Sociedade limitada. 6.10 
Sociedade anônima. 6.11 Lei nº 6.404/1976 e suas alterações. 6.12 Sociedade em nome coletivo. 
6.13 Sociedade em comandita simples. 6.14 Sociedade em comandita por ações. 6.15 Operações 
societárias: transformação, incorporação, fusão e cisão. 6.16 Relações entre sociedades: 
coligações de sociedades, grupos societários, consórcios, sociedade subsidiária integral, sociedade 
de propósito específico. 6.17 Dissolução, liquidação e extinção das sociedades. 6.18 Concentração 
empresarial e defesa da livre concorrência. 7 Contratos mercantis. 7.1 Características. 7.2 Compra 
e venda mercantil. 7.3 Comissão mercantil. 7.4 Representação comercial. 7.5 Concessão mercantil. 
7.6 Franquia (franchising). 7.7 Contratos bancários: depósito bancário, mútuo bancário, desconto 
bancário, abertura de crédito. 7.8 Contratos bancários impróprios: alienação fiduciária em 
garantia, arrendamento mercantil (leasing), faturização (factoring), cartão de crédito. 7.9 Contrato 
de seguro. 7.10 Contratos intelectuais: cessão de direito industrial, licença de uso de direito 
industrial, transferência de tecnologia, comercialização de logiciário (software). 8 Direito 
falimentar. 8.1 Lei nº 11.101/2005. 8.2 Teoria geral do direito falimentar. 8.3 Processo falimentar. 
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8.4 Pessoa e bens do falido. 8.5 Regime jurídico dos atos e contratos do falido. 8.6 Regime jurídico 
dos credores do falido. 8.7 Recuperação judicial. 8.8 Recuperação extrajudicial. 8.9 Liquidação 
extrajudicial de instituições financeiras.  
DIREITO URBANÍSTICO: 1 Constituição Federal. 1.1 Ordenamento Territorial. 1.2 Competências 
Urbanísticas. 1.3 Normas gerais. 1.4 Município. 1.5 Política Urbana. Plano diretor. Função social da 
propriedade urbana. 1.6 Regiões Metropolitanas. Aglomerados Urbanos. 2 Direito Urbanístico. 
Direito à Cidade. 2.1 Autonomia científica. 2.2 Princípios. 2.3 Direito de construir e Direito de 
Propriedade. 2.4 Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 
2.5 Poder de polícia urbanístico. 2.6 Ordenação. Uso e ocupação solo urbano. 2.7 Licenças 
urbanísticas. 2.8 Responsabilidade administrativa. Infrações e Sanções administrativas. 2.9 
Responsabilidade civil e penal. 3 Direito à moradia. 3.1 Regularização Fundiária de Interesse Social. 
Lei nº 11.977/2009; Lei nº 12.424/2001; Medida Provisória nº 2.220/2001. 3 .2 Direito registral 
imobiliário. 4 Parcelamento do solo urbano. 4.1 Lei nº 6.766/1979. 4.2 Regularização fundiária 
urbanística. 4.3 Área de Preservação Permanente ‐ APP urbana. 5 Estatuto da Cidade. 5.1 Norma 
geral. 5.2 Objetivos. 5.3 Diretrizes. 5.4 Instrumentos. 5.5 Gestão Democrática das Cidades. 5.6 
Normas gerais para a elaboração do Plano Diretor. 5.7 Disposições Gerais. 6 Concessão 
urbanística. 6.1 Conceito. 6.2 Natureza jurídica. 6 .3 Disciplina. 7 Desapropriação. 7.1 Conceito. 7 
.2 Aplicações. 7.3 Justa indenização. 7.4 Recuperação das mais‐valias urbanísticas. 7.5 Processo. 
Procedimento. Judicial e administrativo. 8 Proteção do Patrimônio Cultural. 8.1 Instrumentos de 
tutela de bens culturais materiais e imateriais. 8.2 Competências. 8.3 Tombamento. 8.4 Registro. 
8.5 Desenvolvimento urbano e proteção do patrimônio cultural. 8.6 Função social da propriedade 
pública. 9 Tutela da Ordem Jurídico‐ Urbanística. 9.1 Ação civil pública. 9.2 Ação popular. 9.3 
Ações reais. 9.4 Ações possessórias. 9.5 Mecanismos extrajudiciais de conflito. 9.6 Termo de 
Compromisso. 9.7 Termo de Ajustamento de Conduta. 9.8 Audiências públicas. 38  
DIREITO AMBIENTAL: 1 Direito ambiental constitucional. 1.1 Meio ambiente como direito 
fundamental. 1.2 Princípios estruturantes do estado de direito ambiental. 1.3 Competências 
ambientais legislativa e material. 1.4 Deveres ambientais. 1.5 Instrumentos jurisdicionais. 1.6 
Função ambiental pública e privada. 1.7 Função social da propriedade. 1.8 Art. 225 da Constituição 
Federal de 1988. 2 Conceito de meio ambiente e seus aspectos. 2.1 Meio ambiente natural, 
artificial, cultural e do trabalho. 2.2 Conceito de recursos naturais e meio ambiente como bens 
ambientais. 2.3 Conceito de biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 2.4 Significado de 
direitos culturais. 3 Princípios de direito ambiental. 3.1 Prevenção, precaução, poluidor‐pagador e 
usuário‐pagador, cooperação, informação, participação, equidade intergeracional. 3.2 Princípios 
da tutela do patrimônio cultural. 4 Política Nacional de Meio Ambiente. 4.1 Objetivos. 4.2 
Instrumentos de proteção (técnicos e econômicos). 4.3 SISNAMA: estrutura e funcionamento. 4.4 
Lei nº 6.938/1981 e suas alterações. 4.5 Decreto nº 99.274/1990. 4.6 Resolução do CONAMA nº 1 
e suas alterações (Relatório de Impacto Ambiental ‐ EIA‐RIMA). 4.7 Resolução do CONAMA nº 237 
e suas alterações (Licenciamento Ambiental). 4.8 Resolução do CONAMA nº 378 e suas alterações 
(empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional). 5 
Recursos hídricos. 5.1 Lei nº 9.433/1997 e suas alterações (instrumentos de gestão). 5.2 Resolução 
do CNRH nº 16/2001. 5.3 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 6 
Recursos florestais. 6.1 Lei nº 12.651/2012 e suas alterações. 6.2 Resoluções do CONAMA nº 
302/2002 e 303/2002 e suas alterações. 6.3 Lei nº 11.284/2006 (Gestão de florestas públicas). 7 
Espaços territoriais especialmente protegidos. 7.1 Áreas de preservação permanente e reserva 
legal. 7.2 Lei nº 9.985/2000 (SNUC). 8 Política urbana. 8.1 Diretrizes, instrumentos e competência. 
8.2 Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. 8.3 Lei nº 10.257/2001 e suas alterações. 9 
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Responsabilidades. 9.1 Efeito, impacto e dano ambiental. 9.2 Poluição. 9.3 Responsabilidade 
administrativa, civil e penal. 9.4 Tutela processual: STF, STJ e tribunais de justiça estaduais. 9.5 
Papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente. 9.6 Crimes ambientais: espécies e 
sanções penais previstas. 9.7 Lei nº 9.605/1998 e alterações. 9.8 Decreto nº 6.514/2008. 
 
ARQUITETO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.   
Conhecimentos Específicos: 1. História da arquitetura e do urbanismo. 2. Teoria e prática do 
projeto arquitetônico e urbanístico.3. Representação gráfica da arquitetura e do urbanismo. 
Projeto assistido por computador. Coordenação e compatibilização de projetos complementares 
ao projeto arquitetônico. Acessibilidade. 4. Conservação de energia e sustentabilidade. 5. Técnicas 
e materiais de construção. Sistemas estruturais. Planejamento, orçamento e controle de obras. 
Elaboração de especificações técnicas. 6. Noções de paisagismo, conforto ambiental, conforto 
térmico e acústica arquitetônica. 7. Noções de Instalações elétricas e Instalações hidro sanitárias. 
Iluminação natural e Iluminação artificial. 8. Águas pluviais. Topografia. 9. Legislação. Segurança 
do Trabalho. 10. Desenvolvimento de projetos de arquitetura: pesquisa, elaboração de programas, 
estudos preliminares, anteprojetos, projetos executivos e detalhamentos. 11. Projetos de obras 
civis, implantação e alvenarias. 12. Equipamentos e serviços urbanos, controle do uso e da 
ocupação do solo, Estatuto da Cidade. AutoCAD. 13. Especificações, normas, orçamentos e 
licitações de obras: materiais de construção e acabamento; planilhas, custos parciais e globais. 14. 
Ergonomia, conforto ambiental, uso racional da energia e eficiência energética na Arquitetura: 
conceitos, normas e variáveis (climáticas, humanas e arquitetônicas). 15. Execução de obras e 
perícias técnicas, fiscalização e acompanhamento do desenvolvimento da obra, patologia das 
edificações, laudos técnicos. 16. Computação gráfica aplicada à Arquitetura: aplicação de 
programas para projeto de arquitetura, noções de AUTOCAD. 17. Normas de desenho técnico. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
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aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: O Serviço Social e a interdisciplinaridade. O papel do assistente social. 
A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: 
planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e 
individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O 
funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Código de Ética Profissional. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, o serviço social 
junto aos estabelecimentos públicos de saúde, papel do assistente social nas relações Inter 
setoriais. Programas sociais: Cadastro Único, Bolsa Família, Assistência Social, Criança Feliz, 
Progredir, Segurança Alimentar. Avaliação e Gestão da Informação, INSS. Lei nº 8.069/90 – ECA; 
Lei Nº 8.742/ 93– LOAS; Lei 10.741/2003; Lei 11.340/06, Tipificação Nacional de Serviços Sócio 
assistenciais NOBSUAS/2012; Reordenamento do SCFV – Resolução nº 01, de 21 de fevereiro de 
2013, Portaria MDS nº 134, Instrução Operacional e Manual de Orientação nº 01, SNAS-MDS/SEB, 
MEC, 18/12/2014. Estatuto do Idoso, Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, 
que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 6.214/2007 e nº 6.564/2008.PEC. 287/2016. 
 
ASSISTENTE SOCIAL DE PROGRAMAS SOCIAIS 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: O Serviço Social e a interdisciplinaridade. O papel do assistente social. 
A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: 
planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e 
individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. O 
funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Código de Ética Profissional. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, o serviço social 
junto aos estabelecimentos públicos de saúde, papel do assistente social nas relações Inter 
setoriais. Programas sociais: Cadastro Único, Bolsa Família, Assistência Social, Criança Feliz, 
Progredir, Segurança Alimentar. Avaliação e Gestão da Informação, INSS. Lei nº 8.069/90 – ECA; 
Lei Nº 8.742/ 93– LOAS; Lei 10.741/2003; Lei 11.340/06, Tipificação Nacional de Serviços Sócio 
assistenciais NOBSUAS/2012; Reordenamento do SCFV – Resolução nº 01, de 21 de fevereiro de 
2013, Portaria MDS nº 134, Instrução Operacional e Manual de Orientação nº 01, SNAS-MDS/SEB, 
MEC, 18/12/2014. Estatuto do Idoso, Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011, 
que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 6.214/2007 e nº 6.564/2008.PEC. 287/2016. 
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AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Função do 1º Grau, Progressões, Equação Biquadrada, Equação do 2° Grau, Notação 
Especial da Progressão Aritmética, Propriedades das Potências, Quadrado da Soma e Quadrado da 
Diferença, Progressão Aritmética, Determinante de matriz de ordem 1, 2 ou 3, conjunto dos 
racionais, função composta, equação do 1° Grau, função o 2° grau, Soma e Produto em uma 
Equação do 2° Grau, Propriedades Operatórias dos Logaritmos, Relações trigonométricas 
Fundamentais, expressões numéricas envolvendo potências, multiplicação de matrizes, divisão 
diretamente proporcional, retas paralelas cortadas por uma transversal, função modular, 
mudança de base de logaritmos, radiciação, Progressão Geométrica, Equação Incompleta do 2° 
Grau, definição de função, sistema de equação, equação modular, fatorações simultâneas, razões 
trigonométricas, equação logarítmica, porcentagem, regra prática para calcular MMC e MDC, 
Diagramas de Venn, Potências de i, equação exponencial, Média Aritmética, Cálculo de juros 
simples, Permutação de elementos distintos, Classificação da Progressão Aritmética, área e 
Perímetro, MDC, raiz quadrada, números inteiros, o cubo da soma, equações, operações com 
conjuntos, dição e subtração de frações por meio do MMC, razão, conjuntos numéricos, áreas de 
figuras planas, adição e subtração de monômios, expressão algébrica, equação equivalente, 
múltiplos e divisores, o conjunto dos úmeros aturais, multiplicação, número par ou ímpar, adição 
de números inteiros, equações e propriedade distributiva, elações entre conjuntos numéricos, 
elementos de uma equação, triângulos isósceles, Teorema de Tales, área do trapézio, área do 
círculo, soma dos ângulos internos de um polígono, área do retângulo, expressões numéricas, 
regra de três simples, algoritmo da divisão, teorema fundamental da semelhança, área do 
triângulo, raízes de unções do segundo grau, adição e subtração de frações, Função, fatoração de 
expressões algébricas, distância entre dois pontos, fórmula de Bhaskara, completar quadrados, 
média ponderada, adição e subtração de números complexos, probabilidade e possibilidade, 
cálculo de raízes por meio de fatoração, Teorema de Pitágoras, frações equivalentes, conjunto dos 
números reais, funções do 1º grau, inequações do 1º Grau, equações do primeiro grau, soma dos 
termos de uma PA, propriedades da desigualdade nas inequações, fórmula do termo geral de uma 
A, propriedades dos números pares e ímpares, problemas envolvendo expressões numéricas, 
quadrados, a reta numérica dos números reais, quadriláteros, área do paralelogramo, divisão com 
números decimais, área do cubo, elação de Euler, razão entre grandezas diferentes, trapézios, 
segmentos proporcionais, área da esfera, elementos e um poliedro, semelhança de triângulos, 
misturas de gases, ângulos alternos internos e externos, sólidos geométricos, volume do prisma, 
subconjuntos dos números naturais, subconjuntos dos números aturais objetiva testar seus 
conhecimentos acerca desse assunto por meio de questões no nível dos vestibulares., as 
definições básicas de probabilidade, o algoritmo da subtração, a diagonal do bloco retangular, o 
jogo de sinais, a área de figuras semelhantes, o resto da divisão, os elementos do círculo e da 
circunferência, os rês erros mais cometidos no cálculo de probabilidade, ângulos opostos pelo 
vértice, trigonometria em um triângulo qualquer, o cálculo da área a partir da decomposição de 
figuras geométricas, sistemas de equações com método da comparação, as propriedades do 
polígono regular inscrito, polígonos semelhantes, polígonos, o gráfico a função do 2° grau, 
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demonstração da fórmula de Bháskara, as diferenças entre função e equação, as relações métricas 
no hexágono regular inscrito, os três passos para resolver uma equação do segundo grau, 
transformações trigonométricas : fórmulas de multiplicação, a relação entre parábola e 
coeficientes, as parábolas, a lei dos senos as transformações trigonométricas, triângulos, as 
grandezas diretamente proporcionais, círculo circunferência, o perímetro, as grandezas 
inversamente proporcionais, as fórmulas das coordenadas do vértice da parábola, curiosidades a 
respeito dos números, divisão de números complexos, os conjuntos numéricos, 1º caso e 
fatoração: fator comum, divisão, termo geral da PG.   
Conhecimentos Específicos: Controle Interno: Definição, objetivos, componentes e limitações de 
efetividade. Funções da controladoria numa organização; aplicabilidade do conceito de 
controladoria à gestão pública. Relação entre objetivos e componentes. Ambiente de Controle: 
integridade e ética, governança corporativa, filosofia gerencial, estrutura organizacional, política e 
procedimentos de recursos humanos e registros. Avaliação de Riscos: estabelecimento de metas e 
riscos. Atividades de Controle: tipos de atividade de controle, integração com avaliação de riscos e 
controles sobre sistemas de informações. Informação e Comunicação. Monitoramento: 
monitoramento contínuo, avaliações em separado, abrangência e periodicidade, o avaliador, o 
processo de avaliação, a metodologia, a documentação, o plano de ação e a comunicação das 
deficiências. Compliance. Direito Constitucional. Direito Administrativo. Administração Financeira 
e Orçamentária. Licitações, Contratos, Convênios e Termos de Cooperação. Direito Tributário. 
Contabilidade Geral: Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (elaborado pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Conselho 
Federal de Contabilidade). Principais grupos usuários das demonstrações contábeis. As 
responsabilidades da administração da entidade e do auditor independente. O parecer do auditor 
independente. NBC TA 200 – Objetivos gerais do auditor independente. Diferença entre regime de 
competência e regime de caixa. Informações sobre origem e aplicação de recursos. Patrimônio. 
Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação 
fundamental do Patrimônio. 6. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Conta: 
conceito. Débito, crédito e saldo. Função e estrutura das contas. Contas patrimoniais e de 
resultado. Balancete de verificação. Apuração de resultados. Controle de estoques e do custo das 
vendas. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros de 
escrituração: Diário e Razão. Erros de escrituração e suas correções. Balanço patrimonial: 
obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas. 
Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço 
de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações e alterações prevista na Lei n.º 
11.941/2009). Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de 
acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações prevista na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de 
lucros ou prejuízos acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e 
alterações previstas na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido: 
forma de apresentação de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações previstas na Lei n.º 
11.941/2009. Relatório Anual da Administração. Notas explicativas às demonstrações contábeis. 
Conselho Fiscal: competência, deveres e responsabilidades, de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e 
alterações prevista na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de Fluxos de Caixa: métodos direto e 
indireto. Aspectos contratuais da Contabilidade. Relação Agente e Principal. Contabilidade Pública: 
Conceito. Campo de Aplicação. Regimes Contábeis: Orçamentário e Patrimonial. Resolução CFC n.º 
1.111/2007 – Princípios de Contabilidade Sob a Perspectiva do Setor Público. 5. Subsistemas de 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 Rua Barão de Piumhi, 121 Centro - Formiga/MG  
         CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

 

Rua Barão de Piumhi, 121 – Centro  

CEP 35.570-000 – FORMIGA/MG  |  PABX: (37) 3329-1800 
53  

Informações: Orçamentárias, Patrimoniais, Compensação. 6. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBC – T 16.1 a 16.11. 7. Exercício Financeiro. Processo de 
Planejamento – Orçamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 
Orçamentária Anual – LOA. Receita e Despesa Extra orçamentária: Conceito e Contabilização. 
Dívida Ativa. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Edição atualizada (Portaria 
Conjunta STN/SOF n.º 1/2014 e Portaria STN n.º 700/2014): Anexos – Ementário da Receita e do 
PCASP. Procedimentos Contábeis Orçamentários. Receita Orçamentária: Conceito, Classificação da 
Receita Orçamentária, Reconhecimento da Receita Orçamentária, Relacionamento do Regime 
Orçamentário com o Regime Contábil, Etapas da Receita Orçamentária, Procedimentos Contábeis 
Referentes à Receita Orçamentária. Despesa Orçamentária: Conceito, Classificações da Despesa 
Orçamentária, Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais, Reconhecimento da Despesa 47 
Orçamentária, Etapas da Despesa Orçamentária, Procedimentos Contábeis referentes à Despesa 
Orçamentária, Restos a Pagar, Despesas de Exercícios Anteriores, Suprimentos de Fundos (Regime 
de Adiantamento). Procedimentos Contábeis Patrimoniais: Patrimônio Público: Conceito, 
Composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido/Saldo Patrimonial. Variações Patrimoniais: 
Qualitativa, Quantitativa e Resultado Patrimonial. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público: Aspectos Gerais e Estrutura do PCASP. Detalhamento das Contas 
do PCASP. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: Balanço Orçamentário. Balanço 
Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Demonstração do 
Fluxo de Caixa. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido. Consolidação das 
Demonstrações Contábeis. Registros Contábeis de Operações Típicas.  Conhecimentos Específicos: 
Lei Complementar n.º 101/2000 e atualizações; Lei Federal n.º 4.320/64. Auditoria em Tecnologia 
da Informação: Processo de Auditoria de TI. Organização da função de auditoria de TI. Análise de 
riscos. Controles internos. Objetivos de controle internos gerais e aplicados à TI. Procedimentos de 
controle gerais e aplicados à TI. Execução de auditoria de TI. Programas de auditoria. Metodologia 
de auditoria. Detecção de fraudes. Materialidade e risco de auditoria. Técnicas de avaliação de 
riscos. Objetivos de auditoria. Testes substantivo e de conformidade. Evidência. Entrevista e 
observação do desempenho de atividades. Amostragem. Técnicas de auditoria assistida por 
computador. Avaliação dos pontos fortes e fracos da auditoria. Comunicação dos resultados de 
auditoria. Ações gerenciais para a implementação das recomendações. Documentação de 
auditoria. Auditoria de Aquisições de Bens e Serviços de TI. Aspectos relevantes da fase interna. 
Projeto básico e estudos preliminares. Indicação de marca e padronização. Dispensa e 
inexigibilidade. Adjudicação por item, por grupo e global. Terceirização de serviços. Aspectos 
relevantes da fase externa. Impugnações e questionamentos. Análise de documentação. Análise 
de propostas técnicas. Solicitação e análise de amostras. Recursos. Aspectos relevantes da 
elaboração de contratos. Elementos obrigatórios. Pagamento de serviços – esforço versus 
produto. Condições para recebimento e aceite. Cláusulas de nível de serviço (SLA). Penalidades e 
sanções administrativas. Celebração de termos aditivos. Aspectos relevantes da fiscalização de 
contratos. O papel do fiscalizador do contrato. O papel do preposto da contratada. 
Acompanhamento da execução contratual. Registro e notificação de irregularidades. Aplicação de 
penalidades e sanções administrativas. Recebimento e aceite de bens e serviços. Atestação de 
faturas para liquidação. Legislação básica: Lei n.º 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos). 
Decreto Municipal n.º 54.785, de 23 de janeiro de 2014 (Institui a Política Municipal de 
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – PMGTIC, no âmbito da Administração 
Pública Municipal). Decreto Municipal n.º 55.005, de 4 de abril de 2014 (Dispõe sobre a aquisição 
de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da 
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Administração Pública Municipal). Políticas Públicas: Redes de políticas públicas. Políticas públicas 
no contexto de falhas de mercado e no contexto de falhas de governo. Papel das instituições nas 
políticas públicas. Corrupção e políticas públicas: fatores que influenciam a incidência de 
corrupção e fatores que promovem a qualidade das políticas públicas. Indicadores de políticas 
públicas. Modelos de avaliação de programas governamentais. Coleta, análise e interpretação de 
informações quantitativas e qualitativas para avaliação de programas governamentais. 
Planejamento e avaliação nas políticas públicas: conceitos básicos de planejamento. 8.1 Aspectos 
administrativos, técnicos, econômicos e financeiros. Formulação de programas e projetos. 
Avaliação de programas e projetos. Tipos de avaliação. Análise de custo benefício e análise custo 
efetividade. O ciclo do 48 planejamento em organizações (PDCA). Balanced Scorecard (BSC): 
principais conceitos, aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos 
estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas estratégicas. Referencial 
estratégico das organizações. Análise de ambiente interno e externo. Ferramentas de análise de 
ambiente: análise swot, análise de cenários, matriz GUT. Economia: Microeconomia. Conceitos 
fundamentais: formas de organização da atividade econômica, o papel dos preços, custo de 
oportunidade, fator de produção e fronteiras das possibilidades de produção. Teoria do 
consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do consumidor e 
funções demanda, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, 
curvas de custo. Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, 
monopólio, oligopólio; outras estruturas de mercado. Macroeconomia. Principais agregados 
macroeconômicos. Identidades macroeconômicas básicas. Sistema de contas nacionais. Contas 
nacionais no Brasil. Conceitos de déficit e dívida pública. 2.6. Balanço de pagamentos. Papel do 
governo na economia: estabilização, crescimento e redistribuição. A teoria keynesiana. Oferta e 
demanda agregadas. Agregados monetários; as contas do sistema monetário. Modelo IS-LM. 
Políticas fiscal e monetária. Relações entre inflação, juros e o resultado fiscal. Relações entre o 
nível de atividade e o mercado de trabalho; salários, inflação e desemprego. Economia do setor 
público. O Estado e as funções econômicas governamentais. As necessidades públicas e as formas 
de atuação dos governos. Estado regulador e produtor. Políticas fiscal e monetária; outras políticas 
econômicas. Conceitos básicos de contabilidade fiscal: NFSP; resultados nominal, operacional e 
primário; dívida pública. Sustentabilidade do endividamento público. Economia brasileira. 
Aspectos gerais do comportamento recente da economia brasileira e das políticas econômicas 
adotadas pelos últimos governos. 
 
AUDITOR FISCAL 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Função do 1º Grau, Progressões, Equação Biquadrada, Equação do 2° Grau, Notação 
Especial da Progressão Aritmética, Propriedades das Potências, Quadrado da Soma e Quadrado da 
Diferença, Progressão Aritmética, Determinante de matriz de ordem 1, 2 ou 3, conjunto dos 
racionais, função composta, equação do 1° Grau, função o 2° grau, Soma e Produto em uma 
Equação do 2° Grau, Propriedades Operatórias dos Logaritmos, Relações trigonométricas 
Fundamentais, expressões numéricas envolvendo potências, multiplicação de matrizes, divisão 
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diretamente proporcional, retas paralelas cortadas por uma transversal, função modular, 
mudança de base de logaritmos, radiciação, Progressão Geométrica, Equação Incompleta do 2° 
Grau, definição de função, sistema de equação, equação modular, fatorações simultâneas, razões 
trigonométricas, equação logarítmica, porcentagem, regra prática para calcular MMC e MDC, 
Diagramas de Venn, Potências de i, equação exponencial, Média Aritmética, Cálculo de juros 
simples, Permutação de elementos distintos, Classificação da Progressão Aritmética, área e 
Perímetro, MDC, raiz quadrada, números inteiros, o cubo da soma, equações, operações com 
conjuntos, dição e subtração de frações por meio do MMC, razão, conjuntos numéricos, áreas de 
figuras planas, adição e subtração de monômios, expressão algébrica, equação equivalente, 
múltiplos e divisores, o conjunto dos úmeros aturais, multiplicação, número par ou ímpar, adição 
de números inteiros, equações e propriedade distributiva, elações entre conjuntos numéricos, 
elementos de uma equação, triângulos isósceles, Teorema de Tales, área do trapézio, área do 
círculo, soma dos ângulos internos de um polígono, área do retângulo, expressões numéricas, 
regra de três simples, algoritmo da divisão, teorema fundamental da semelhança, área do 
triângulo, raízes de unções do segundo grau, adição e subtração de frações, Função, fatoração de 
expressões algébricas, distância entre dois pontos, fórmula de Bhaskara, completar quadrados, 
média ponderada, adição e subtração de números complexos, probabilidade e possibilidade, 
cálculo de raízes por meio de fatoração, Teorema de Pitágoras, frações equivalentes, conjunto dos 
números reais, funções do 1º grau, inequações do 1º Grau, equações do primeiro grau, soma dos 
termos de uma PA, propriedades da desigualdade nas inequações, fórmula do termo geral de uma 
A, propriedades dos números pares e ímpares, problemas envolvendo expressões numéricas, 
quadrados, a reta numérica dos números reais, quadriláteros, área do paralelogramo, divisão com 
números decimais, área do cubo, elação de Euler, razão entre grandezas diferentes, trapézios, 
segmentos proporcionais, área da esfera, elementos e um poliedro, semelhança de triângulos, 
misturas de gases, ângulos alternos internos e externos, sólidos geométricos, volume do prisma, 
subconjuntos dos números naturais, subconjuntos dos números aturais objetiva testar seus 
conhecimentos acerca desse assunto por meio de questões no nível dos vestibulares., as 
definições básicas de probabilidade, o algoritmo da subtração, a diagonal do bloco retangular, o 
jogo de sinais, a área de figuras semelhantes, o resto da divisão, os elementos do círculo e da 
circunferência, os rês erros mais cometidos no cálculo de probabilidade, ângulos opostos pelo 
vértice, trigonometria em um triângulo qualquer, o cálculo da área a partir da decomposição de 
figuras geométricas, sistemas de equações com método da comparação, as propriedades do 
polígono regular inscrito, polígonos semelhantes, polígonos, o gráfico a função do 2° grau, 
demonstração da fórmula de Bháskara, as diferenças entre função e equação, as relações métricas 
no hexágono regular inscrito, os três passos para resolver uma equação do segundo grau, 
transformações trigonométricas : fórmulas de multiplicação, a relação entre parábola e 
coeficientes, as parábolas, a lei dos senos as transformações trigonométricas, triângulos, as 
grandezas diretamente proporcionais, círculo circunferência, o perímetro, as grandezas 
inversamente proporcionais, as fórmulas das coordenadas do vértice da parábola, curiosidades a 
respeito dos números, divisão de números complexos, os conjuntos numéricos, 1º caso e 
fatoração: fator comum, divisão, termo geral da PG.   
Conhecimentos Específicos: Constituição Federal: Art. 74. Lei Federal n.º 4.320/1964: Título VIII – 
Do Controle da Execução Orçamentária. Capítulo I – Disposições Gerais. Capítulo II – Do Controle 
Interno. Resolução CFC n.º 1.135/08: NBC-T 16.8 – Controle Interno. Controle da Administração 
pública: conceito, abrangência e espécies. Controle administrativo, judicial e legislativo. Controle 
Externo a cargo dos Tribunais de Contas. Tribunais de Contas. Natureza jurídica, funções e eficácia 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 Rua Barão de Piumhi, 121 Centro - Formiga/MG  
         CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

 

Rua Barão de Piumhi, 121 – Centro  

CEP 35.570-000 – FORMIGA/MG  |  PABX: (37) 3329-1800 
56  

das decisões. Revisão das decisões do Tribunal de Contas pelo Poder Judiciário. Competência do 
Tribunal de Contas: apreciação da constitucionalidade de leis, revisão dos próprios atos, 
autogoverno e normativa. Tribunal de Contas do Município de São Paulo: organização, 
competência, jurisdição e funcionamento (Lei Municipal n.º 9.167, de 03 de dezembro de 1980 e 
alterações). Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 e 
alterações). Compliance. Direito Constitucional. Direito Administrativo. Administração Financeira e 
Orçamentária. Licitações, Contratos, Convênios e Termos de Cooperação. Direito Tributário. 
Contabilidade Geral: Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura Conceitual para 
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (elaborado pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis e aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Conselho 
Federal de Contabilidade). Principais grupos usuários das demonstrações contábeis. As 
responsabilidades da administração da entidade e do auditor independente. O parecer do auditor 
independente. NBC TA 200 – Objetivos gerais do auditor independente. Diferença entre regime de 
competência e regime de caixa. Informações sobre origem e aplicação de recursos. Patrimônio. 
Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação 
fundamental do Patrimônio. 6. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Conta: 
conceito. Débito, crédito e saldo. Função e estrutura das contas. Contas patrimoniais e de 
resultado. Balancete de verificação. Apuração de resultados. Controle de estoques e do custo das 
vendas. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. Escrituração de operações típicas. Livros de 
escrituração: Diário e Razão. Erros de escrituração e suas correções. Balanço patrimonial: 
obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e subgrupos. Classificação das contas. 
Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de investimentos. Levantamento do Balanço 
de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações e alterações prevista na Lei n.º 
11.941/2009). Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de 
acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações prevista na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de 
lucros ou prejuízos acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e 
alterações previstas na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido: 
forma de apresentação de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações previstas na Lei n.º 
11.941/2009. Relatório Anual da Administração. Notas explicativas às demonstrações contábeis. 
Conselho Fiscal: competência, deveres e responsabilidades, de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e 
alterações prevista na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de Fluxos de Caixa: métodos direto e 
indireto. Aspectos contratuais da Contabilidade. Relação Agente e Principal. Contabilidade Pública: 
Conceito. Campo de Aplicação. Regimes Contábeis: Orçamentário e Patrimonial. Resolução CFC n.º 
1.111/2007 – Princípios de Contabilidade Sob a Perspectiva do Setor Público. 5. Subsistemas de 
Informações: Orçamentárias, Patrimoniais, Compensação. 6. Normas Brasileiras de Contabilidade 
Aplicadas ao Setor Público – NBC – T 16.1 a 16.11. 7. Exercício Financeiro. Processo de 
Planejamento – Orçamento: Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei 
Orçamentária Anual – LOA. Receita e Despesa Extra orçamentária: Conceito e Contabilização. 
Dívida Ativa. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Edição atualizada (Portaria 
Conjunta STN/SOF n.º 1/2014 e Portaria STN n.º 700/2014): Anexos – Ementário da Receita e do 
PCASP. Procedimentos Contábeis Orçamentários. Receita Orçamentária: Conceito, Classificação da 
Receita Orçamentária, Reconhecimento da Receita Orçamentária, Relacionamento do Regime 
Orçamentário com o Regime Contábil, Etapas da Receita Orçamentária, Procedimentos Contábeis 
Referentes à Receita Orçamentária. Despesa Orçamentária: Conceito, Classificações da Despesa 
Orçamentária, Créditos Orçamentários Iniciais e Adicionais, Reconhecimento da Despesa 47 
Orçamentária, Etapas da Despesa Orçamentária, Procedimentos Contábeis referentes à Despesa 
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Orçamentária, Restos a Pagar, Despesas de Exercícios Anteriores, Suprimentos de Fundos (Regime 
de Adiantamento). Procedimentos Contábeis Patrimoniais: Patrimônio Público: Conceito, 
Composição, Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido/Saldo Patrimonial. Variações Patrimoniais: 
Qualitativa, Quantitativa e Resultado Patrimonial. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público: Aspectos Gerais e Estrutura do PCASP. Detalhamento das Contas 
do PCASP. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: Balanço Orçamentário. Balanço 
Financeiro. Balanço Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Demonstração do 
Fluxo de Caixa. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido. Consolidação das 
Demonstrações Contábeis. Registros Contábeis de Operações Típicas.  Conhecimentos Específicos: 
Lei Complementar n.º 101/2000 e atualizações; Lei Federal n.º 4.320/64. Auditoria em Tecnologia 
da Informação: Processo de Auditoria de TI. Organização da função de auditoria de TI. Análise de 
riscos. Controles internos. Objetivos de controle internos gerais e aplicados à TI. Procedimentos de 
controle gerais e aplicados à TI. Execução de auditoria de TI. Programas de auditoria. Metodologia 
de auditoria. Detecção de fraudes. Materialidade e risco de auditoria. Técnicas de avaliação de 
riscos. Objetivos de auditoria. Testes substantivo e de conformidade. Evidência. Entrevista e 
observação do desempenho de atividades. Amostragem. Técnicas de auditoria assistida por 
computador. Avaliação dos pontos fortes e fracos da auditoria. Comunicação dos resultados de 
auditoria. Ações gerenciais para a implementação das recomendações. Documentação de 
auditoria. Auditoria de Aquisições de Bens e Serviços de TI. Aspectos relevantes da fase interna. 
Projeto básico e estudos preliminares. Indicação de marca e padronização. Dispensa e 
inexigibilidade. Adjudicação por item, por grupo e global. Terceirização de serviços. Aspectos 
relevantes da fase externa. Impugnações e questionamentos. Análise de documentação. Análise 
de propostas técnicas. Solicitação e análise de amostras. Recursos. Aspectos relevantes da 
elaboração de contratos. Elementos obrigatórios. Pagamento de serviços – esforço versus 
produto. Condições para recebimento e aceite. Cláusulas de nível de serviço (SLA). Penalidades e 
sanções administrativas. Celebração de termos aditivos. Aspectos relevantes da fiscalização de 
contratos. O papel do fiscalizador do contrato. O papel do preposto da contratada. 
Acompanhamento da execução contratual. Registro e notificação de irregularidades. Aplicação de 
penalidades e sanções administrativas. Recebimento e aceite de bens e serviços. Atestação de 
faturas para liquidação. Legislação básica: Lei n.º 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos). 
Decreto Municipal n.º 54.785, de 23 de janeiro de 2014 (Institui a Política Municipal de 
Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação – PMGTIC, no âmbito da Administração 
Pública Municipal). Decreto Municipal n.º 55.005, de 4 de abril de 2014 (Dispõe sobre a aquisição 
de bens e a contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da 
Administração Pública Municipal). Políticas Públicas: Redes de políticas públicas. Políticas públicas 
no contexto de falhas de mercado e no contexto de falhas de governo. Papel das instituições nas 
políticas públicas. Corrupção e políticas públicas: fatores que influenciam a incidência de 
corrupção e fatores que promovem a qualidade das políticas públicas. Indicadores de políticas 
públicas. Modelos de avaliação de programas governamentais. Coleta, análise e interpretação de 
informações quantitativas e qualitativas para avaliação de programas governamentais. 
Planejamento e avaliação nas políticas públicas: conceitos básicos de planejamento. 8.1 Aspectos 
administrativos, técnicos, econômicos e financeiros. Formulação de programas e projetos. 
Avaliação de programas e projetos. Tipos de avaliação. Análise de custo benefício e análise custo 
efetividade. O ciclo do 48 planejamento em organizações (PDCA). Balanced Scorecard (BSC): 
principais conceitos, aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos 
estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas estratégicas. Referencial 
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estratégico das organizações. Análise de ambiente interno e externo. Ferramentas de análise de 
ambiente: análise swot, análise de cenários, matriz GUT. Economia: Microeconomia. Conceitos 
fundamentais: formas de organização da atividade econômica, o papel dos preços, custo de 
oportunidade, fator de produção e fronteiras das possibilidades de produção. Teoria do 
consumidor, utilidades cardinal e ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do consumidor e 
funções demanda, funções de produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, 
curvas de custo. Estruturas de mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, 
monopólio, oligopólio; outras estruturas de mercado. Macroeconomia. Principais agregados 
macroeconômicos. Identidades macroeconômicas básicas. Sistema de contas nacionais. Contas 
nacionais no Brasil. Conceitos de déficit e dívida pública. 2.6. Balanço de pagamentos. Papel do 
governo na economia: estabilização, crescimento e redistribuição. A teoria keynesiana. Oferta e 
demanda agregadas. Agregados monetários; as contas do sistema monetário. Modelo IS-LM. 
Políticas fiscal e monetária. Relações entre inflação, juros e o resultado fiscal. Relações entre o 
nível de atividade e o mercado de trabalho; salários, inflação e desemprego. Economia do setor 
público. O Estado e as funções econômicas governamentais. As necessidades públicas e as formas 
de atuação dos governos. Estado regulador e produtor. Políticas fiscal e monetária; outras políticas 
econômicas. Conceitos básicos de contabilidade fiscal: NFSP; resultados nominal, operacional e 
primário; dívida pública. Sustentabilidade do endividamento público. Economia brasileira. 
Aspectos gerais do comportamento recente da economia brasileira e das políticas econômicas 
adotadas pelos últimos governos. 
 
BIBLIOTECÁRIO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: 
conceituação, princípios, evolução e relações com outras áreas do conhecimento. Tipos de 
documentos e finalidades. Fontes institucionais (centros, serviços, sistemas de documentação e 
bibliotecas universitárias). Representação descritiva do documento: princípios de catalogação; 
catálogos: funções, tipos e formas; conceitos de autoria e entrada principal; entradas secundárias; 
código de Catalogação Anglo-Americano (AACR’2) e pontos de acesso; tabelas de notação de 
autor; catalogação dos diferentes tipos de materiais e suportes. Representação temática do 
documento: princípios de classificação; sistemas de classificação bibliográfica: histórico e 
evolução; Classificação Decimal de Dewey (CDD); classificações especializadas. Indexação: 
conceitos e mecanismos básicos, características e linguagens; indexação manual e automática; 
descritores; metadados; recuperação da informação. Formação e desenvolvimento de coleções: 
estudos de necessidades de informação; políticas de seleção, aquisição e descarte – 
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procedimentos; aquisição planificada, consórcios e comutação bibliográfica; coleções não 
convencionais; intercâmbio: empréstimo entre unidades de informação; avaliação. Serviço de 
referência: conceito e técnicas; bibliotecário de referência: características e atribuições; usuários 
reais e potenciais; processo de negociação; disseminação seletiva da informação (DSI); serviços 
presenciais e virtuais (perfis de uso, interesse e necessidades); treinamentos formais e informais; 
estudo de usuário e de comunidade. Redes e sistemas de informação: conceitos e características; 
bibliotecas/unidades de informação virtuais, eletrônicas, digitais, híbridas e em realidade virtual; 
produtores, provedores e usuários das redes e dos sistemas de informação; automação; avaliação 
de software e gerenciador de serviços de unidades de informação; formatos de intercâmbio e suas 
estruturas; catálogos em linha; conversão retrospectiva de registros catalográficos (importação e 
exportação de dados); principais sistemas de automação nacionais e internacionais. Tecnologia da 
informação e da comunicação: conceito de redes de comunicação de dados; redes locais 
(características e diferenças); tipos de equipamentos; internet, intranet e extranet; gerenciamento 
do fluxo da informação em ambiente WEB; bancos e bases de dados. Gestão de unidades de 
informação: planejamento, organização e administração de recursos materiais, financeiros, 
informacionais e humanos; marketing de serviços e produtos. Normalização: conceitos e funções; 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Comitê Brasileiro de Documentação (CB14); 
normas brasileiras de documentação, normas internacionais: Vancouver, ISSO, APA. Profissão do 
bibliotecário: legislação e órgãos de classe; ética profissional. 
 
BIOQUÍMICO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.   
Conhecimentos Específicos: Bioquímica Clínica: Conceituação, metodologia, fundamentos e 
objetivos. Organização, práticas, propósitos, controle de qualidade e instrumentação do 
laboratório clínico moderno. Preparação do paciente, condições para o atendimento, coleta ou 
recebimento dos materiais biológicos, manuseio, transporte, acondicionamento e armazenamento 
destes. Exames: dosagens, particularidades, interferências e interpretação dos resultados. 
Enzimologia clínica. Avaliação Laboratorial do Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base; da função 
renal; da função endócrina; da função hepática; da função pancreática exócrina e endócrina; das 
dislipemias; das doenças cardiovasculares; dos distúrbios ósseos e musculares; dos distúrbios do 
metabolismo do ferro e das porfirias. Estudo dos líquidos biológicos extravasculares; Estudo dos 
marcadores tumorais; Automação em Bioquímica Clínica. HEMATOLOGIA: Hematopoese normal e 
células sangüíneas. Anemias hipocrômicas, megaloblásticas, hemolíticas, aplásticas, 
diseritropoiéticas e secundárias. Hemoglobinoplastias. Coagulação, distúrbios vasculares e 
plaquetários de sangramento. Imuno-hematologia: detecção de anticorpos, antígenos de grupos 
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sangüíneos, testes prétransfusão e transfusões sangüíneas. 3. Interpretação clínica de eritrograma 
e hemograma: valores de referência. Índices hematimátricos. Hematoscopia normal e patológica. 
Alterações qualitativas e quantitativas do sangue. Coleta e métodos de colocação para exames 
hematológicos. IMUNOLOGIA: Sistema imune, células e órgãos deste. Geração de respostas das 
células B e T: antígenos, imunoglobulinas, interações antígeno-anticorpo e complexo de 
histocompatibilidade. Mecanismo efetores imunes citocinas, complemento, respostas mediadas 
por células, migração oleucocitária, inflamação e reações de hipersensibilidade. Respostas imunes 
a doenças infecciosas, vacinas, imunodeficiências e auto-imunidade. Análise laboratorial de 
substâncias terapêuticas e tóxicas para monitoração de drogas. MICROBIOLOGIA: Taxonomia, 
anatomia, fisiologia, patogenecidade e virulências bacterianas. Classificação, taxonomia e 
identificação das micoses humanas e provas de sensibilidade aos antifúngicos. Colheita, 
transporte, processamento, análise e informe das culturas. Bactérias de interesse clínico: 
enterobacteriáceas, bacilos, bastonetes, cocos, espiroquetas, micoplasma e ureaplasma. Provas de 
sensibilidade a agentes antimicrobianos: resistência, determinação da atividade inibitória e da 
atividade bactericida, combinações de antimicrobianos e testes de eficácia terapêutica e 
prevenção de toxicidade. UROANÁLISE: Amostras, coleta, transporte e conservação da urina para 
exames de rotina e bacteriológicos. Funções e doenças dos rins e testes da função renal. Exames 
físicos e químicos da urina. Sedimentocospia urinária. Análises especiais de urina: distúrbios no 
metabolismo de aminoácidos, da porfirina, dos mucopolissacarídeos e das purinas. 
PARASITOLOGIA CLÍNICA: Parasitos intestinais: colheita, preservação, exames macro e 
microscópico da amostra fecal fresca e preservada e identificação dos parasitos. Parasitos do 
sangue e dos tecidos: métodos e identificação. Exame de aspirados, dos tecidos, da urina, das 
secreções e de material de biópsia. Imunodiagnóstico das parasitoses: testes sorológicos ou 
imunoensaios e imunológicos. Biologia molecular: métodos moleculares no diagnóstico das 
parasitoses humanas. BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR: Dinâmica celular. Função e estrutura das 
proteínas. Ácidos nucléicos, código genético e síntese das macromoléculas. DNA recombinante e 
genômico: reação em cadeia da polimerase. Energética celular: glicólise e oxidação aeróbica. 
BIOSSEGURANÇA: Riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e de acidentes de trabalho em 
laboratórios. Biossegurança laboratorial: organização, práticas seguras, medidas de controle, 
programa de segurança, avaliação e representação dos riscos ambientais. Procedimentos de 
emergência e treinamento e segurança em laboratórios. Equipamentos de proteção individual e 
coletiva. Manuseio, controle e descarte de produtos biológicos. DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO 
FARMACÊUTICA: Código de Ética Farmacêutica. Portaria n.º 344, de 12 maio1998, do Ministério da 
Saúde. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998   
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
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sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.   
Conhecimentos Específicos: Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais. Métodos 
de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. Uso tópico e sistêmico do flúor: níveis 
de prevenção e aplicação. Biossegurança e ergonomia. Tratamento restaurador atraumático; 
urgências e emergências odontológicas. Farmacologia: receituário; anti-inflamatório; antibióticos; 
analgésicos; drogas utilizadas em anestesia local; técnicas anestésicas e tratamento de 
complicações relacionadas à anestesia local; prevenção e tratamento de emergências médicas em 
odontologia. Dentística: nomenclatura e classificação das cavidades; princípios gerais do preparo 
cavitário; instrumentos cortantes manuais e rotatórios; isolamento do campo operatório; 
cavidades para amálgama; manipulação do amálgama; restaurações reforçadas com pino; 
cavidades e técnicas de restauração com resinas compostas fotopolimerizáveis; restauração 
metálica fundida. Odontopediatria: dentição decídua; dentição mista; terapia pulpar em 
odontopediatria; traumatismo em dentes anteriores; cirurgia em odontopediatria; prevenção em 
odontopediatria; escovação dentária; uso racional do flúor; selantes; uso de ionômero de vidro. 
Endodontia: anatomia interna e externa dentais; anestesia local em endodontia; aplicações 
clínicas, indicações e planejamento do tratamento endodôntico; atendimento de urgência de 
dentes traumatizados; diagnóstico das patologias pulpares; doenças da polpa; doenças do 
periápice; comportamento pulpar frente à agressão; preservação da vitalidade pulpar, tratamento 
cirúrgico conservador da polpa; biossegurança e controle de infecção em odontologia; 
conhecimentos básicos na interpretação da dor e diagnóstico das patologias pulpares e 
periapicais; embriologia, odontogênese, componentes estruturais da polpa e periodonto; 
endodontia em odontopediatria; endodontia geriátrica; estrutura e funções do complexo polpa-
dentina; esvaziamento do conteúdo do canal radicular. Prótese: tipos de preparo, materiais 
utilizados e técnicas de moldagem para confecção de próteses dentárias. Periodontia: 
considerações biológicas; diagnóstico; princípios terapêuticos; cirurgia periodontal; terapêutica 
inicial; tratamento de infecções agudas; complicações da terapêutica periodontal; prevenção. 
Cirurgia: técnicas de cirurgia oral menor; tratamento de infecções; complicações cirúrgicas. 
Radiologia Odontológica: técnica e interpretação radiográfica. 36 Ortodontia: diagnóstico e 
planificação do tratamento ortodôntico; perdas precoces de dentes decíduos, mantenedores de 
espaço; perdas de espaço, recuperador de espaços removível; mordidas cruzadas (anteriores e 
posteriores). Semiologia: manifestações bucais de doenças sistêmicas; alterações do 
desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais; tumores benignos e malignos da cavidade 
oral; cistos e tumores de origem odontogênica; alterações regressivas dos dentes; doenças de 
origem microbiana; infecções bacterianas, virais e micóticas; cárie dentária; doenças da polpa e 
tecidos periapicais; disseminação das infecções bucais; manifestações orais das DST/AIDS. 
Classificação Internacional de Doenças - CID10. Ampliação do acesso aos métodos preventivos, 
reconhecidamente eficazes na redução das doenças bucais, como cárie e doença periodontal. 
BIBLIOGRAFIA: 
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CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998.  
 
CONTADOR 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
Conhecimentos Específicos: Contabilidade. Escrituração: contábil e conciliação de contas, 
conceitos básicos de ativo, passivo, receita, despesa, investimento. Sistema de Análise de 
Apuração de Custos. Conceitos básicos de custo. Contabilidade Geral. Estrutura conceitual básica 
da contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Livros obrigatórios e 
auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Depreciação. Amortização. Apuração de resultado. 
Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e interpretação. Conciliação e 
análise de contas patrimoniais e de resultado. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de 
custo. Legislação Tributária/Fiscal. Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, 
alíquotas e escrituração fiscal. Regulamento de Imposto de Renda – Pessoa jurídica. Contabilidade 
Pública: princípios orçamentário, financeiro e patrimonial. Classificação e estruturação 
orçamentária. Execução orçamentária. Auditoria: noções básicas de auditoria independente e 
interna. Natureza e campo de atuação da auditoria. Pareceres de auditoria. Controles internos. 
Testes e procedimentos de auditoria. Contabilidade Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal: 
responsabilidade da Gestão fiscal: órgãos obrigados, equilíbrio das contas públicas, planejamento 
e transparência, metas e limites. Receita corrente líquida (conceito). L.D.O. e a Lei Orçamentária 
Anual. Execução orçamentária e cumprimento das metas. Receita pública. Despesa pública: tipos 
de despesa, restrições e limites. Transferência de recursos públicos para o setor privado. 
Endividamento: dívida pública fundada, dívida mobiliária, contratações de operações de crédito, 
operações de crédito por antecipação de receita, concessão de garantias, restos a pagar, limites e 
restrições. A gestão patrimonial. Transparência, controle e fiscalização: instrumentos de 
transparência, prestação de contas, relatório da gestão fiscal, órgãos encarregados pela 
fiscalização, principais pontos de fiscalização. Lei Federal nº 8.666/1993. Lei Federal nº 
10.520/2002. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Complementar nº 101/2000 (toda legislação com 
alterações e atualizações). 
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ENFERMEIRO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: Anatomia e Fisiologia Humana; Enfermagem em Clínica Médico-
Cirúrgica; Enfermagem em Centro Cirúrgico/Recuperação Anestésica e Central de Material 
Esterilizado; Enfermagem em doenças transmissíveis; Enfermagem Materno-Infantil; Enfermagem 
em Pediatria; Enfermagem em Saúde Coletiva; Enfermagem em Infecção Hospitalar; Enfermagem 
em Psiquiatria; Enfermagem em Pronto Socorro e Emergência, princípios para atendimento de 
Urgência e Emergência; Enfermagem em Terapia Dialítica; Enfermagem em Terapia Intensiva; 
Assistência de enfermagem à pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia; Administração 
em Enfermagem; História, ética e legislação em Enfermagem; Sistematização da Assistência de 
Enfermagem; Farmacologia aplicada à Enfermagem; Nutrição aplicada à Enfermagem; 
Microbiologia e Parasitologia. Conhecimento sobre Sistema Único de Saúde e os programas do 
Ministério da Saúde; Processo Saúde/Doença; Programa Nacional de Imunização; Vigilância 
Epidemiológica: doenças de notificação compulsória; Saúde do Trabalhador; Saúde da Mulher; 
Saúde do Adulto e Saúde da Criança; Gestão em Saúde; Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos 
e doença na Saúde. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Função do 1º Grau, Progressões, Equação Biquadrada, Equação do 2° Grau, Notação 
Especial da Progressão Aritmética, Propriedades das Potências, Quadrado da Soma e Quadrado da 
Diferença, Progressão Aritmética, Determinante de matriz de ordem 1, 2 ou 3, conjunto dos 
racionais, função composta, equação do 1° Grau, função o 2° grau, Soma e Produto em uma 
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Equação do 2° Grau, Propriedades Operatórias dos Logaritmos, Relações trigonométricas 
Fundamentais, expressões numéricas envolvendo potências, multiplicação de matrizes, divisão 
diretamente proporcional, retas paralelas cortadas por uma transversal, função modular, 
mudança de base de logaritmos, radiciação, Progressão Geométrica, Equação Incompleta do 2° 
Grau, definição de função, sistema de equação, equação modular, fatorações simultâneas, razões 
trigonométricas, equação logarítmica, porcentagem, regra prática para calcular MMC e MDC, 
Diagramas de Venn, Potências de i, equação exponencial, Média Aritmética, Cálculo de juros 
simples, Permutação de elementos distintos, Classificação da Progressão Aritmética, área e 
Perímetro, MDC, raiz quadrada, números inteiros, o cubo da soma, equações, operações com 
conjuntos, dição e subtração de frações por meio do MMC, razão, conjuntos numéricos, áreas de 
figuras planas, adição e subtração de monômios, expressão algébrica, equação equivalente, 
múltiplos e divisores, o conjunto dos úmeros aturais, multiplicação, número par ou ímpar, adição 
de números inteiros, equações e propriedade distributiva, elações entre conjuntos numéricos, 
elementos de uma equação, triângulos isósceles, Teorema de Tales, área do trapézio, área do 
círculo, soma dos ângulos internos de um polígono, área do retângulo, expressões numéricas, 
regra de três simples, algoritmo da divisão, teorema fundamental da semelhança, área do 
triângulo, raízes de unções do segundo grau, adição e subtração de frações, Função, fatoração de 
expressões algébricas, distância entre dois pontos, fórmula de Bhaskara, completar quadrados, 
média ponderada, adição e subtração de números complexos, probabilidade e possibilidade, 
cálculo de raízes por meio de fatoração, Teorema de Pitágoras, frações equivalentes, conjunto dos 
números reais, funções do 1º grau, inequações do 1º Grau, equações do primeiro grau, soma dos 
termos de uma PA, propriedades da desigualdade nas inequações, fórmula do termo geral de uma 
A, propriedades dos números pares e ímpares, problemas envolvendo expressões numéricas, 
quadrados, a reta numérica dos números reais, quadriláteros, área do paralelogramo, divisão com 
números decimais, área do cubo, elação de Euler, razão entre grandezas diferentes, trapézios, 
segmentos proporcionais, área da esfera, elementos e um poliedro, semelhança de triângulos, 
misturas de gases, ângulos alternos internos e externos, sólidos geométricos, volume do prisma, 
subconjuntos dos números naturais, subconjuntos dos números aturais objetiva testar seus 
conhecimentos acerca desse assunto por meio de questões no nível dos vestibulares., as 
definições básicas de probabilidade, o algoritmo da subtração, a diagonal do bloco retangular, o 
jogo de sinais, a área de figuras semelhantes, o resto da divisão, os elementos do círculo e da 
circunferência, os rês erros mais cometidos no cálculo de probabilidade, ângulos opostos pelo 
vértice, trigonometria em um triângulo qualquer, o cálculo da área a partir da decomposição de 
figuras geométricas, sistemas de equações com método da comparação, as propriedades do 
polígono regular inscrito, polígonos semelhantes, polígonos, o gráfico a função do 2° grau, 
demonstração da fórmula de Bháskara, as diferenças entre função e equação, as relações métricas 
no hexágono regular inscrito, os três passos para resolver uma equação do segundo grau, 
transformações trigonométricas : fórmulas de multiplicação, a relação entre parábola e 
coeficientes, as parábolas, a lei dos senos as transformações trigonométricas, triângulos, as 
grandezas diretamente proporcionais, círculo circunferência, o perímetro, as grandezas 
inversamente proporcionais, as fórmulas das coordenadas do vértice da parábola, curiosidades a 
respeito dos números, divisão de números complexos, os conjuntos numéricos, 1º caso e 
fatoração: fator comum, divisão, termo geral da PG.   
Conhecimentos Específicos: Teoria crítica da tecnologia e dos processos de produção em canteiro. 
Critérios de sustentabilidade e gestão de resíduos em projeto: formação sobre eficiência 
energética e uso de fontes alternativas, reuso de água, gestão de resíduos (coleta, tratamento e 
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disposição de resíduos sólidos). Projeto de arquitetura: equipamentos públicos educacionais, 
administrativos, esportivos, culturais e de saúde. Projeto de estruturas: cálculo estrutural, 
dimensionamento de estruturas convencionais, conhecimento de sistemas estruturais e suas 
características, especificações e normas técnicas (concreto, madeira e aço), elaboração de laudos 
de estrutura. Projeto de fundações: conhecimento dos tipos de fundação e sua melhor adequação 
ao solo e às superestruturas, conhecimento de laudos de sondagem e de pareceres geotécnicos, 
projeto de blocos de fundação e baldrames, especificações e normas técnicas. Projeto de 
instalações hidráulicas: dimensionamento de instalações e demanda de consumo, projeto de 
hidráulica e de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento). Rede de gases. Projeto 
de prevenção de combate a incêndio, especificações e normas técnicas. Projeto de Bombeiros. 
Tecnologia das edificações, urbanas e ambientais e georreferenciais: conhecimento sistemas 
construtivos pré-fabricados em concreto, steel-framing, modular em aço, construções 
industrializadas. Projeto de drenagem. Infraestrutura de urbanização como abertura de vias, 
abastecimento de água, esgoto sanitário, pavimentação e (especificação e dimensionamento de 
pavimentos), terraplenagem (corte e aterro, equipamento para transporte, desmonte e 
compactação de solo), drenagem (macrodrenagem e microdrenagem e seu dimensionamento), 
rede de distribuição de energia e iluminação pública. Noções de geoprocessamento e sistema 
cartográfico. Normas técnicas e legislação construtiva: conhecimento de normas técnicas de 
projetos de engenharia (fundação, estrutura, elétrica, hidráulica, gases), construção, legislação 
urbana e meio ambiente. Levantamento de quantidades e orçamentação: levantamento e 
quantificação de serviços e materiais de obras públicas. Orçamento e composição de custos 
unitários, parciais e totais. Memória de cálculo de quantitativos, BDI e encargos sociais em obras. 
Realização de cronograma físico-financeiro. Curva ABC. Pert-COM. Planejamento e 
acompanhamento de obras: contratos; programação de obras; planejamento de fluxos e 
instalações do canteiro de obras. Acompanhamento e fiscalização de obras; controle de materiais 
e de execução de serviços; vistoria e elaboração de pareceres, sistema de gestão da qualidade e 
segurança. Manutenção Predial: gestão e tipos de manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). 
Desenho técnico e informática: normas da representação técnica de estruturas e instalações. Uso 
de softwares de projeto auxiliado por computador. AutoCAD. Lei Federal nº 10.257/2001; Decreto 
Federal nº 12.342/1978. 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Função do 1º Grau, Progressões, Equação Biquadrada, Equação do 2° Grau, Notação 
Especial da Progressão Aritmética, Propriedades das Potências, Quadrado da Soma e Quadrado da 
Diferença, Progressão Aritmética, Determinante de matriz de ordem 1, 2 ou 3, conjunto dos 
racionais, função composta, equação do 1° Grau, função o 2° grau, Soma e Produto em uma 
Equação do 2° Grau, Propriedades Operatórias dos Logaritmos, Relações trigonométricas 
Fundamentais, expressões numéricas envolvendo potências, multiplicação de matrizes, divisão 
diretamente proporcional, retas paralelas cortadas por uma transversal, função modular, 
mudança de base de logaritmos, radiciação, Progressão Geométrica, Equação Incompleta do 2° 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 Rua Barão de Piumhi, 121 Centro - Formiga/MG  
         CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

 

Rua Barão de Piumhi, 121 – Centro  

CEP 35.570-000 – FORMIGA/MG  |  PABX: (37) 3329-1800 
66  

Grau, definição de função, sistema de equação, equação modular, fatorações simultâneas, razões 
trigonométricas, equação logarítmica, porcentagem, regra prática para calcular MMC e MDC, 
Diagramas de Venn, Potências de i, equação exponencial, Média Aritmética, Cálculo de juros 
simples, Permutação de elementos distintos, Classificação da Progressão Aritmética, área e 
Perímetro, MDC, raiz quadrada, números inteiros, o cubo da soma, equações, operações com 
conjuntos, dição e subtração de frações por meio do MMC, razão, conjuntos numéricos, áreas de 
figuras planas, adição e subtração de monômios, expressão algébrica, equação equivalente, 
múltiplos e divisores, o conjunto dos úmeros aturais, multiplicação, número par ou ímpar, adição 
de números inteiros, equações e propriedade distributiva, elações entre conjuntos numéricos, 
elementos de uma equação, triângulos isósceles, Teorema de Tales, área do trapézio, área do 
círculo, soma dos ângulos internos de um polígono, área do retângulo, expressões numéricas, 
regra de três simples, algoritmo da divisão, teorema fundamental da semelhança, área do 
triângulo, raízes de unções do segundo grau, adição e subtração de frações, Função, fatoração de 
expressões algébricas, distância entre dois pontos, fórmula de Bhaskara, completar quadrados, 
média ponderada, adição e subtração de números complexos, probabilidade e possibilidade, 
cálculo de raízes por meio de fatoração, Teorema de Pitágoras, frações equivalentes, conjunto dos 
números reais, funções do 1º grau, inequações do 1º Grau, equações do primeiro grau, soma dos 
termos de uma PA, propriedades da desigualdade nas inequações, fórmula do termo geral de uma 
A, propriedades dos números pares e ímpares, problemas envolvendo expressões numéricas, 
quadrados, a reta numérica dos números reais, quadriláteros, área do paralelogramo, divisão com 
números decimais, área do cubo, elação de Euler, razão entre grandezas diferentes, trapézios, 
segmentos proporcionais, área da esfera, elementos e um poliedro, semelhança de triângulos, 
misturas de gases, ângulos alternos internos e externos, sólidos geométricos, volume do prisma, 
subconjuntos dos números naturais, subconjuntos dos números aturais objetiva testar seus 
conhecimentos acerca desse assunto por meio de questões no nível dos vestibulares., as 
definições básicas de probabilidade, o algoritmo da subtração, a diagonal do bloco retangular, o 
jogo de sinais, a área de figuras semelhantes, o resto da divisão, os elementos do círculo e da 
circunferência, os rês erros mais cometidos no cálculo de probabilidade, ângulos opostos pelo 
vértice, trigonometria em um triângulo qualquer, o cálculo da área a partir da decomposição de 
figuras geométricas, sistemas de equações com método da comparação, as propriedades do 
polígono regular inscrito, polígonos semelhantes, polígonos, o gráfico a função do 2° grau, 
demonstração da fórmula de Bháskara, as diferenças entre função e equação, as relações métricas 
no hexágono regular inscrito, os três passos para resolver uma equação do segundo grau, 
transformações trigonométricas : fórmulas de multiplicação, a relação entre parábola e 
coeficientes, as parábolas, a lei dos senos as transformações trigonométricas, triângulos, as 
grandezas diretamente proporcionais, círculo circunferência, o perímetro, as grandezas 
inversamente proporcionais, as fórmulas das coordenadas do vértice da parábola, curiosidades a 
respeito dos números, divisão de números complexos, os conjuntos numéricos, 1º caso e 
fatoração: fator comum, divisão, termo geral da PG.   
Conhecimentos Específicos: Noções gerais do sistema elétrico brasileiro para a confecção, leitura 
e interpretação de projetos elétricos e eletrônicos analógicos e digitais de forma geral; 
Dimensionamento de circuitos de corrente alternada e contínua de alta e baixa tensão 
(monofásicos e trifásicos) incluindo instrumentos de medição e de proteção elétrica e Grandezas 
Elétricas (Corrente, Tensão, -Resistência, Potência e Energia); Lei de ohm e resistividade; circuitos 
elétricos; associação de resistores; magnetismo e eletromagnetismo; corrente alternada 
(características e tipos de carga); potência em corrente alternada e fator de potência; circuitos 
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trifásicos. Cálculo de curto-circuito e de fluxo de potência; Dimensionamento de equipamentos 
elétricos de força, proteção, comando e medição; Cálculos e projetos luminotécnicos; Instalação e 
manutenção elétrica industrial e predial: - comandos elétricos, equipamentos e materiais elétricos 
empregados na engenharia civil, noções de controlador lógico programável, retificadores, baterias 
e Nobreak. Projeto de proteção contra descargas atmosféricas, aterramento e proteção de 
sistemas elétricos; Máquinas Elétricas: - transformadores, máquinas síncronas, máquinas de 
corrente contínua, motores e geradores, inversores de frequência, dispositivos e conversores 
eletrônicos de potência, Soft Starters, distorção harmônica e fator de potência; Noções sobre 
utilização de energias renováveis e economia de energia; Sistemas de geração e microgeração de 
energia elétrica; Planejamento, gerenciamento e controle de obras elétricas, incluindo 
manutenção corretiva e preventiva em sistemas elétricos industriais e prediais; Normatização: - 
NR 10; - NBR 5410; - NBR 14039; - NBR IEC 62271-200. 
 
FARMACÊUTICO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica da Saúde 
– Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, 
Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 1864/GM do Ministério 
da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde Portaria Federal 
399/GM de 22/02/06. Anatomia e Fisiologia Humana Assistência Farmacêutica no SUS 
(componente básico, especializado e estratégico); Uso Racional de Medicamentos; Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica. Ciclo da Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação, 
Aquisição, Armazenamento, Distribuição, Prescrição, Dispensação de medicamentos; Política 
Nacional de Medicamentos - Portaria nº 3.196, de 30 de outubro de 1998; Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica - Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004- Conselho Municipal da 
Saúde; Farmacologia Geral: Farmacocinética (Absorção, Distribuição, Biotransformação e Excreção 
de Drogas); Farmacodinâmica (Princípios de Ações de Drogas); Conceitos de Biodisponibilidade e 
Bioquivalência; Princípios de Ética Profissional (Resolução nº 417, de 29 de setembro de 2004 - 
Conselho Federal de Farmácia); Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Portaria MS/GM 
nº 533, de 28 de março de 2012; Diretrizes para Estruturação de Farmácias no âmbito do Sistema 
Único de Saúde; Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) . Portaria nº 
4217, de 28 de dezembro de 2010 - Aprova as normas de financiamento e execução do 
componente básico da Assistência Farmacêutica. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
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FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
FISIOTERAPEUTA  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica da Saúde 
– Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, 
Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 1864/GM do Ministério 
da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde Portaria Federal 
399/GM de 22/02/06. Fisioterapia Neurofuncional. Fisioterapia DermatológicaGalvanopuntura. 
Fisiologia articular do membro inferior. Fisioterapia gerontológica. Fisioterapia músculoesquelética 
(Manguito rotador, fibromialgia, cadeias musculares, pata de ganso, lesão de bankart, músculo 
tibial). Fisioterapia do trabalho. Fisioterapia motora. Fundamentos de fisioterapia. Métodos e 
técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular, 
cinesiologia e biomecânica. Técnicas básicas em cinesioterapia motora, manipulações e 
cinesioterapia respiratória. Análise da marcha, técnicas de treinamento em locomoção e 
deambulação. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da mecanoterapia, 
hidroterapia, massoterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda e crioterapia. 
Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia e fisiopatologia, semiologia e 
procedimentos fisioterápicos.  
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
FONOAUDIÓLOGO  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
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sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica da Saúde 
– Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, 
Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 1864/GM do Ministério 
da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde Portaria Federal 
399/GM de 22/02/06. Desenvolvimento e aquisição de linguagem. Anatomia e fisiologia dos 
órgãos da fala, voz, audição e linguagem. Sistemas e processos de comunicação: órgãos 
responsáveis. Patologias fonoaudiológicas: conceito, etiologia, tratamento. Psicomotricidade: 
teoria, técnicas em terapias psicomotoras. Aspectos neurológicos ligados à linguagem: estruturas, 
processos neurológicos envolvidos na fala, voz, audição e linguagem. Terapia fonoaudiológica: 
níveis de prevenção, intervenção precoce, reeducação psicomotora, reeducação da deglutição 
atípica. Reabilitação fonoaudiológica: (afasias, displasias, disfemias, afonia e disfonia, disartria, 
dislalias, disortografias, dislexias, disgrafias, discalculias, atrasos de linguagem por transtornos). 
Trabalho em equipe multi e inter disciplinar. Planejamento e programas preventivos, 
fonoaudiologia hospitalar. Avaliação audiológica: laudos, diagnósticos e prognósticos. Principais 
testes complementares. Diagnóstico diferencial precoce entre surdez na infância e outros 
transtornos de desenvolvimento. Manifestações da disfunção do processamento auditivo: 
comportamentais e clínicas. Audiologia Educacional. Código de ética profissional do 
fonoaudiólogo. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
MÉDICO DA FAMÍLIA 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
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Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica da Saúde 
– Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, 
Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 1864/GM do Ministério 
da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde Portaria Federal 
399/GM de 22/02/06. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento clinico e prevenção 
das doenças: Cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias 
cardíacas, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; Pulmonares: insuficiência respiratória 
aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, 
tromboembolismo pulmonar; Sistema digestivo: neoplasias, gastrite e ulcera péptica, 
colecistopatias, diarreias agudas e crônicas, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; Renais: 
insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema 
ácido- base, nefrolitíase, infecções urinárias; Metabólicas e sistema endócrinos: hipovitaminoses, 
desnutrição, diabetes mellitus, hipo e hipertireoidismo, doenças da hipófise e da adrenal; 
Hematológicas: anemias hipocrônicas, macrocíticas e hemolíticas, anemia aplástica, leucopenia, 
púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; 
Reumatológicas: orteoartrose, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do 
colágeno; Neurológicas: coma, cefaleias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites, 
neuropatias periféricas, encefalopatias; Psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos 
psicóticos, pânico, depressão; Infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, 
poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifoide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose, malária, tracoma, 
estreptocócicas, estafilocócicas, doença meningocócica, infecção por anaeróbicos, toxoplasmose, 
viroses; Dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitose, eczema, dermatite de contato, 
onicomicose, infecção bacteriana; Imunológicas: doença do soro, edema, urticária, anafilaxia; 
Ginecológicas: doença inflamatória da pelve, leucorreias, intercorrência no ciclo gravídico 
puerperal; Intoxicações exógenas: barbitúricos, entorpecentes. Puericultura. Imunização. 
Calendário Nacional de vacinação. Alimentação. Principais patologias do recém-nascido. 
Problemas de crescimento físico, de desenvolvimento motor e de nutrição. Desenvolvimento 
neurológico. Principais patologias oftalmológicas da infância. Principais problemas de vias aéreas 
superiores - nariz, garganta, ouvido, boca e pescoço. Doenças exantemáticas, doenças de pele 
mais comuns na infância. Principais doenças ortopédicas. Principais doenças oncológicas. 
Principais doenças infectocontagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. 
Conhecimento da legislação e normas clínicas que norteiam as transferências inter-hospitalares. 
Código de Ética Médica. Coordenação de programas e serviços em saúde, elaboração de 
documentos e difusão de conhecimentos da área médica. Medidas iniciais de suporte em 
intoxicações, envenenamentos e acidentes por animais peçonhentos. Atestado Médico. Código de 
Ética Médica. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
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laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.   
Conhecimentos Específicos: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica da Saúde 
– Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, 
Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 1864/GM do Ministério 
da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde Portaria Federal 
399/GM de 22/02/06. Epidemiologia geral e aplicada: princípios, definições e classificações. Cadeia 
epidemiológica de transmissão das doenças. Métodos epidemiológicos aplicados à saúde pública: 
definições e conceitos, levantamentos de dados, estatística de morbidade, proporções, 
coeficientes e índices em estudos de saúde, coeficientes ou taxas de mortalidade, morbidade e 
letalidade. Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos; células do sistema 
imunológico; mecanismos da resposta humoral; técnicas imunológicas. Biologia molecular: 
conceitos básicos. Zoonoses: conceituação e classificação. Etiologia, patogenia, sintomatologia, 
epidemiologia, diagnóstico, prevenção e controle das seguintes zoonoses: raiva, dengue, febres 
hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculoses, salmoneloses, 
estreptococoses e estafilococoses, doença de Lyme, pasteureloses, yersinioses, clostridioses, 
criptococose, histoplasmose, dermatofitoses, leishmanioses, toxoplasmoses, doença de Chagas, 
driptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase, teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíases. 
Biologia, vigilância e controle de populações de animais domésticos. Biologia, vigilância e controle 
de populações de animais sinantrópicos que podem causar agravos à saúde: quirópteros, 
roedores, insetos rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos, carrapatos, pombos. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
MONITOR DE ESPORTE 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
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sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.   
Conhecimentos Específicos: Modalidades esportivas: natação, voleibol, basquete, atletismo, 
futebol de campo: regras oficiais e atualizadas; fundamentos pedagógicos; métodos científicos de 
treinamento. Ginástica, com ou sem aparelhos, aplicada na escola como forma de provocar 
experiências corporais nas crianças. Procedimentos metodológicos. Organização esportiva. 
Aspectos anatomofisiológicos: ossos, músculos e articulações. Função dos músculos. Socorros de 
urgência. Instrumentos: bola, rede, cronômetro, apito, formulários, cordas. Modalidades 
esportivas. Atividade física adaptada. Paradesporto. Organização de eventos esportivos. 
 
NUTRICIONISTA 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Orgânica da Saúde 
– Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, 
Portaria nº 1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria nº 1864/GM do Ministério 
da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de Atenção Básica; Pacto pela Saúde Portaria Federal 
399/GM de 22/02/06. Nutrição básica. Nutrientes: conceito, classificação, funções, requerimentos, 
recomendações e fontes alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Dietas não 
convencionais. Aspectos antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. Nutrição e 
fibras. Utilização de tabelas de alimentos. Alimentação nas diferentes fases e momentos 
biológicos. Educação nutricional. Conceito, importância, princípios e objetivos da educação 
nutricional. Papel que desempenha a educação nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de 
meios e técnicas do processo educativo. Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em 
nutrição. Avaliação nutricional. Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de 
medição. Avaliação do estado e situação nutricional da população. Técnica dietética. Alimentos: 
conceito, classificação, características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres 
organoléticos. Seleção e preparo dos alimentos. Planejamento, execução e avaliação de cardápios. 
Higiene de alimentos. Análise microbiológica, toxicológica dos alimentos. Fontes de contaminação. 
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Fatores extrínsecos e intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microorganismos no 
alimento. Modificações físicas, químicas e biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas 
pelos alimentos. Nutrição e dietética. Recomendações nutricionais. Função social dos alimentos. 
Atividade física e alimentação. Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais. 
Tecnologia de alimentos. Operações unitárias. Conservação de alimentos. Embalagem em 
alimentos. Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial. 
Nutrição em saúde pública. Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública. 
Problemas nutricionais em populações em desenvolvimento. Dietoterapia. Abordagem ao 
paciente hospitalizado. Generalidades, fisiopatologia e tratamento das diversas enfermidades. 
Exames laboratoriais: importância e interpretação. Suporte nutricional enteral e parenteral. 
Bromatologia. Aditivos alimentares. Condimentos 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
PEDAGOGO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010.  Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96. Histórico das concepções da pedagogia. Educação 
e filosofia. Educação, ética e cidadania. Educação em política. Políticas educacionais voltadas para 
democratização. Educação e sociedade: continuidade e transformação. Ensino e aprendizagem na 
educação básica. Teorias do conhecimento como base para prática pedagógica. Conceitos da 
pedagogia educacional nos padrões de qualidade e indicadores sociais. Sistemas de incentivos de 
aprendizagem, novos métodos de treinamento, ensino e avaliação para elaboração de 
procedimentos educacionais diferenciados, capazes de atender às necessidades individuais. 
Instrumentos técnico-operativos: entrevista, visita, elaboração de pareceres técnicos, laudos e 
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relatórios. Trabalho interdisciplinar/interprofissional. Constituição Federal de 1988: da saúde, da 
promoção social e da proteção especial. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Plano 
Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua. Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo – SINASE. Recomendação n.º 33, do Conselho Nacional de Justiça. 
 
PROFESSOR  PEB I  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Atua na Educação 
Infantil (0 a 5 anos) e no Ensino Fundamental nas classes de 1º ao 5º ano; planeja diariamente as 
aulas e as atividades e faz a correspondente seleção de materiais didáticos e pedagógicos; 
participa das atividades de planejamento e das atividades orientadas para o desenvolvimento 
profissional do professor, pelo tempo determinado pela Unidade Escolar; administra aulas de 
acordo com Projeto Político-Pedagógico da Unidade Escolar; identifica os educandos que 
necessitam de atendimento especializado e encaminha-os devidamente; avalia os educando e 
para isso, considera o desenvolvimento pleno; cumpre todas as tarefas que a Unidade Escolar 
define como indispensáveis para que a escola atinja seus fins educacionais ou como relevantes 
para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem; proceder à observação dos educandos, 
identificando as reais necessidades que interferem na aprendizagem; colaborar com a Direção na 
organização e execução de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo; 
registrar suas atividades no diário de classe e cumprir determinações da Administração e as 
disposições contidas no Regimento Escolar; participar da 41 Associação de Pais e Mestres e de 
outras instituições auxiliares da escola; executar e manter atualizados os registros relativos às suas 
atividades e fornecer informações conforme as normas estabelecidas; cumpre a jornada de 
trabalho, em tantos dias quantos estejam previstos no calendário escolar de dias letivos; 
estabelece estratégias de intervenção no processo de aprendizagem dos educandos que 
apresentem dificuldades e implementa as estratégias; colabora em atividades para promover a 
melhor articulação entre escola, família e comunidade; aceitar as decisões do Conselho de Escola, 
observando a legislação vigente; participar da elaboração, execução, acompanhamento e 
avaliação do Plano Escolar e da Proposta Pedagógica; elaborar, executar e avaliar o Plano de 
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Ensino em compatibilidade com o Plano de Curso e Proposta Pedagógica; planejar, executar, 
avaliar e registrar os objetivos e as atividades do processo educativo, numa perspectiva coletiva e 
integradora; manter nas dependências da Unidade Escolar e em local de fácil acesso o Diário de 
Classe, registrando continuamente as ações pedagógicas, frequência e os avanços ou não dos 
alunos, tendo em vista a avaliação contínua do processo educativo, analisando cuidadosamente as 
causas de aproveitamento não satisfatório, propondo medidas para superá-las; participar das 
reuniões de avaliação do aproveitamento escolar; Buscar, numa perspectiva de formação 
permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação do seu 
conhecimento; participar, no contexto escolar e/ou fora dele, de encontros que proporcionem 
formação permanente; preservar os princípios, os ideais e os fins da educação brasileira, através 
de seu desempenho profissional; utilizar processo que acompanhe o progresso científico da 
educação; participar das atividades educacionais que forem próprias do cargo que ocupa; 
promover o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando; executar 
atividades extra-classe previstas no Plano Escolar; participar do Conselho de Classe, Série e Termo; 
entregar todo e qualquer documento solicitado pela Direção da unidade escolar, dentro do prazo 
estabelecido; adotar medidas de emergência em situações não previstas, comunicando– as, de 
imediato, ao Diretor de Escola; organizar o ambiente de trabalho, em conformidade às boas 
práticas, normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental; zelar pela 
conservação e manutenção dos equipamentos colocados à sua disposição, comunicando qualquer 
falha detectada; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando necessários ao 
exercício de suas atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Executar quaisquer outras 
atribuições correlatas determinadas pelo Departamento de Educação. 
 
PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. O conhecimento 
científico: evolução histórica. Ensino de Ciências: evolução e contextualização na sociedade 
brasileira; o ensino de Ciências e as questões sociais: ambiente, saúde, orientação sexual, ética e 
pluralidade cultural. Relação entre os seres vivos e o ambiente: o homem e a sua ação sobre o 
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ambiente; princípios básicos que regem as funções vitais dos seres vivos; relação entre estruturas 
e funções dos sistemas e suas adaptações ao meio; caracterização dos grandes grupos animais e 
vegetais. O corpo humano como um todo em equilíbrio: saúde e orientação sexual, desequilíbrios: 
endemias, drogas, desnutrição. Continuidade das espécies: evolução; reprodução, 
hereditariedade. Fundamentos teóricos da Química: conceitos, leis, relações e princípios básicos; 
interações e transformações químicas. Fundamentos teóricos da Física: conceitos, leis, relações e 
princípios básicos. 
 
PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Dimensões históricas 
da Educação Física. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física e ao 
Esporte: lazer e as interfaces com a Educação Física, esporte, mídia e os desdobramentos na 
Educação Física. Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento. Dimensões 
biológicas aplicadas à Educação Física e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da 
atividade física. Nutrição e atividade física. Socorros de urgência aplicados à Educação Física. As 
diferentes tendências pedagógicas da Educação Física. Esporte e jogos: competição, cooperação e 
transformação didático-pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. Modalidades 
esportivas. Atividade física adaptada. Paradesporto. Organização de eventos desportivos. 
Consciência corporal e estética do movimento, coreografias e danças. Esquema e consciência 
corporal. Plasticidade, flexibilidade e adaptabilidade do corpo. Exercícios corporais orientados 
e/ou adaptados. Jogos de comunicação e expressão em grupo. Exercícios aeróbicos. Exercícios de 
resistência e força muscular. Exercícios de coordenação e habilidade motora. Exercícios de 
readequação postural. Alongamento. A Educação Física no currículo da Educação Básica – 
significados e possibilidades: as diferentes concepções e os aspectos legais da Educação Física na 
escola. Educação Física escolar e cidadania: os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na 
Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição e cooperação. Gestão democrática 
e Participação da comunidade. 
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PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO RELIGIOSA  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. sociologia da religião, 
história das religiões, filosofia da religião, religiões no brasil, questões epistemológicas e 
metodológicas, metodologia do ensino religioso, história das religiões mundiais, ciências empíricas 
da religião, antropologia das religiões, filosofia, hermenêutica das tradições religiosas, inteligência 
da fé e racionalidade, narrativas sagradas, sociologia, textos sagrados, a antropologia das religiões, 
história das religiões, a filosofia da religião, a sociologia da religião e a psicologia da religião, 
neurociência, ciência cognitiva, a economia da religião, geografia da religião, etnografias, 
etnometodologias, hermenêutica, filosofia do espírito, evoluções do conceito da vontade, o 
problema ético. 
 
PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Conceitos 
Cartográficos: Semiologia gráfica; cartas topográficas e planimétricas; coordenadas geográficas; 
cartas temáticas: vegetação, regional, densidade demográfica, relevo, hidrografia, políticos, etc. 
Cartografia escolar (lateralidade, reversibilidade, elementos fundamentais de um mapa; 
orientação (Rosa-dos-ventos); escalas gráfica e numérica; proporção; convenções; cartográficas. 
Referências geográficas; cartografia social. – Alfabetização cartográfica: cartografia escolar 
adequada à faixa etária das crianças e adolescentes; – Interpretação de mapas, gráficos e 
produção de texto a partir da leitura de mapas; – Conceitos de análise da Geografia: paisagem/ 
lugar/ território/ região e espaço geográfico; – Noções de conceito de globalização/ 
mundialização/ blocos econômicos; – Atividades humanas e aquecimento global; – O professor 
pesquisador na construção do conhecimento do espaço geográfico; – Urbanização: Organização 
espacial e modo de vida na cidade; Alterações provocadas no processo produtivo e no trabalho, a 
partir das novas tecnologias. – O campo e as novas territorialidades – Relações socioculturais da 
paisagem; – O lugar na construção do conhecimento na relação local/ global; – Noção totalidade – 
Mundo; – A territorialidade dos não cidadãos. – Deslocamentos populacionais e crescimento 
demográfico. 
 
PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Ensino de História: 
Saber histórico escolar; seleção e organização de conteúdos históricos; metodologias do ensino de 
História; trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino de História. Conhecimento 
histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história e temporalidade. História do 
Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira e a história do Brasil; história 
nacional, regional e local; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. 
História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades: sociais, culturais e nacionais. 
História do mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade Clássica, convívios e confrontos 
entre povos e culturas na Europa medieval; história africana e suas relações com a Europa e a 
América. Lutas sociais, cidadania e cultura no mundo capitalista. 
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PROFESSOR PEB II – INGLÊS  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Gramática: conceitos e 
usos do "Simple Past Tense"; conceitos e usos do "Present Perfect Tense"; conceitos e usos do 
"Past Perfect Tense"; os sentidos e usos de "whatever", "whoever", "whenever" e "wherever"; 
Vocabulário: estudo de vocábulos em inglês relacionados a diferente tipos de negócios 
(consultoria, atacado, varejo, vendas, marketing etc). Leitura e compreensão de textos em Língua 
Inglesa considerando os diversos gêneros textuais. Tendências pedagógicas do ensino de Língua 
Inglesa: abordagem da linguagem sob novos enfoques. Uso e domínio das estratégias de leitura 
(skimming, scanning, prediction e outras). Compreensão geral do texto. Reconhecimento de 
informações específicas. Inferência e predição. Palavras cognatas e falsos cognatos, entre outros. 
Vocabulário. Aspectos linguísticos e gramaticais. Classes de palavras. Sintaxe da oração e do 
período. Relação entre língua, cultura e sociedade. O tratamento da produção escrita como 
processo (revisão/correção e reescrita). Avaliação no ensino e aprendizagem da Língua Inglesa na 
Educação Básica. Competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio para a disciplina de Língua Inglesa. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.   
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Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Introdução Alfabeto - 
El alfabeto Saudações - Saludos Pronomes Pessoais Gramática Básica Pronomes Interrogativos e 
Exclamativos O uso do Hay Muy e Mucho Os Possessivos Plural em Espanhol Verbo Gustar/Gostar 
Presente do Indicativo - Verbos Irregulares Advérbios de Quantidade Outros Advérbios Básicos 
Preposição de Lugar Pronúncia Simplificada Numerais Cardinais e Ordinais As Horas Dias da 
Semana e Meses do Ano As estações do ano As Cores 4 Países e Nacionalidades A Família As 
Profissões Características físicas e de personalidade das pessoas Signos do Zodíaco Minha Casa 
Comidas Comércio - Fazendo Compras Vocabulário de dia-a-dia Vocabulário de Férias Animales - 
os Animais Preenchendo um formulário 5 Introdução O espanhol, também denominado 
castelhano, é o idioma oficial da Espanha, na Europa; Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto 
Rico, República Dominicana, El Salvador, Uruguai e Venezuela, na América Latina; e Guiné 
Equatorial, na África. A língua espanhola apresenta variantes que ocorrem tanto dentro do 
território espanhol, Introdução à compreensão e produção oral e escrita por meio da integração 
das habilidades lingüístico-comunicativas, aspectos sócio-culturais da língua espanhola, leitura e 
interpretação de texto, parâmetros curriculares nacionais do ensino médio para a disciplina de 
língua espanhola, direitos à aprendizagem da língua espanhola na educação básica. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Gramática: conceitos e 
usos do "Simple Past Tense"; conceitos e usos do "Present Perfect Tense"; conceitos e usos do 
"Past Perfect Tense"; os sentidos e usos de "whatever", "whoever", "whenever" e "wherever"; 
Vocabulário: estudo de vocábulos em inglês relacionados a diferente tipos de negócios 
(consultoria, atacado, varejo, vendas, marketing etc). Leitura e compreensão de textos em Língua 
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Inglesa considerando os diversos gêneros textuais. Tendências pedagógicas do ensino de Língua 
Inglesa: abordagem da linguagem sob novos enfoques. Uso e domínio das estratégias de leitura 
(skimming, scanning, prediction e outras). Compreensão geral do texto. Reconhecimento de 
informações específicas. Inferência e predição. Palavras cognatas e falsos cognatos, entre outros. 
Vocabulário. Aspectos linguísticos e gramaticais. Classes de palavras. Sintaxe da oração e do 
período. Relação entre língua, cultura e sociedade. O tratamento da produção escrita como 
processo (revisão/correção e reescrita). Avaliação no ensino e aprendizagem da Língua Inglesa na 
Educação Básica. Competências e habilidades propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
do Ensino Médio para a disciplina de Língua Inglesa. 
 
PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.   
Conhecimentos Específicos:  BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Fundamentos dos 
processos de ensino e aprendizagem em Matemática e as aplicações didática e metodológica dos 
conhecimentos nas práticas. Resolução de problemas: Situaçãoproblema, Investigação 
matemática e Modelagem matemática. Etnomatemática. Avaliação em Matemática. Construção 
do conhecimento em Matemática. Números (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais) e seus 
diferentes significados; operações (diferentes significados, propriedades, relações entre as 
operações e tipos de cálculo: exato e aproximado, mental e escrito); divisibilidade; 
proporcionalidade. Expressões algébricas: operações, produtos notáveis e fatoração; funções, 
equações e inequações: 1º e 2º graus; função constante; sequências numéricas; noções de 
matemática financeira. Números complexos. Matrizes e sistemas lineares. Trigonometria no 
triângulo retângulo; ciclo trigonométrico. Geometria plana: triângulos e semelhança, 
circunferência, círculo e cálculo de áreas e perímetros. Geometria espacial: geometria de posição, 
poliedros (prisma e pirâmide); cilindros; cones; esferas; volume e área superficial. Noções de 
estatística: tabelas e gráficos; medidas estatísticas. Análise combinatória: princípios, 
agrupamentos e métodos de contagem; probabilidade, parâmetros curriculares nacionais. 
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PROFESSOR PEB II - PORTUGUÊS  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Aprendizagem de 
língua materna: estrutura, uso e funções. Concepções de língua e suas implicações para o ensino. 
Gramática e ensino: metalinguagem, uso e reflexão. Variações linguísticas e norma-padrão: 
abordagem na prática pedagógica. Linguagem: uso, funções, análise. Língua oral e língua escrita. 
Teorias linguísticas e Parâmetros Curriculares (Ensino Fundamental e Médio). Gêneros textuais e 
tipos textuais: o ensino em sala de aula. Texto e intertextualidade. Coesão e coerência textuais. O 
texto e a prática de análise linguística. Leitura e produção de textos: práticas de ensino e 
aprendizagem. Ortografia Oficial da Língua Portuguesa. Ensino de língua portuguesa e novas 
tecnologias em sala de aula. Ensino de literatura: concepções sobre a relação entre as categorias 
da literatura e a formação docente, parâmetros curriculares nacionais. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – BATERIA, PERCUSSÃO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
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Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Aspectos históricos da 
música. Elementos estruturais da linguagem musical. Teoria musical. Tendências educacionais 
relacionadas ao ensino da música na sala de aula. Visão interdisciplinar do conhecimento musical. 
Música e manifestações culturais populares. Estratégias de autorregulação da aprendizagem 
musical, música e infância, abem, instrumentos de percussão: conhecimentos gerais, princípios e 
técnicas.  
 
PROFESSOR DE MÚSICA - CANTO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Ressonâncias, estilos,  
técnica vocal, sensibilização musical auditiva e corporal, backing vocal e interpretação de 
personagem cênico em apresentações musicais. aplicação do canto em coro tradicional e cênico. 
gestão empreendedora em arte e cultura. desenvolvimento e atuação musical e cênica em show, 
linguagem musical: conhecimento estrutural dos compassos, métrica, notação musical, solfejo 
rítmico e melódico, andamentos, sinais de repetição e de articulação. História da Música: 
panorama histórico da música ocidental e sua sociedade desde a antiguidade até a atualidade. 
Técnica Vocal: estudo e o conhecimento da fisiologia da voz humana com especial enfoque nos 
efetores respiratórios, articulatório e ressonatórios do aparelho fonador. Prática Artística: estudos 
práticos para a socialização do indivíduo em meio à arte musical e as artes cênicas. Harmonia e 
Arranjo Musical: desenvolvimento do estudo da harmonia e da harmonia funcional. Apreciação 
Musical Brasileira: desenvolvimento musical da música popular brasileira: samba, choro, canção, 
pop, pop rock, bossa nova. Metodologia do Canto: apresenta os métodos de canto mais 
praticados, desde os exercícios técnicos com vocalizes até os exercícios com a palavra cantada. 
Canto: estudo, prática ordenada e progressiva do canto como instrumento musical, voltada para a 
música brasileira, conhecimentos de fonologia e fonética aplicados ao canto, conhecimentos 
básicos de áreas teóricas da música, contexto histórico, social e cultural da música, música de 
tradições brasileiras, aparelho respiratório, aparelho fonador e ressonadores, repertório vocal 
(solista, camerístico, sinfônico, operístico e coral). 
 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
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PROFESSOR DE MÚSICA – CORDAS ERUDITAS 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.    
Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010. Aspectos históricos da 
música. Elementos estruturais da linguagem musical. Teoria musical. Tendências educacionais 
relacionadas ao ensino da música na sala de aula. Visão interdisciplinar do conhecimento musical. 
Música e manifestações culturais populares. Estratégias de autorregulação da aprendizagem 
musical, música e infância, abem, instrumentos de cordas eruditas: conhecimentos gerais, 
princípios e técnicas. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – CORDAS POPULARES 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010.   Aspectos históricos 
da música. Elementos estruturais da linguagem musical. Teoria musical. Tendências educacionais 
relacionadas ao ensino da música na sala de aula. Visão interdisciplinar do conhecimento musical. 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
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Música e manifestações culturais populares. Estratégias de autorregulação da aprendizagem 
musical, música e infância, abem, instrumentos de cordas eruditas: conhecimentos gerais, 
princípios e técnicas. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – INSTRUMENTOS DE SOPRO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010.  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010.   Aspectos históricos 
da música. Elementos estruturais da linguagem musical. Teoria musical. Tendências educacionais 
relacionadas ao ensino da música na sala de aula. Visão interdisciplinar do conhecimento musical. 
Música e manifestações culturais populares. Estratégias de autorregulação da aprendizagem 
musical, música e infância, abem, instrumentos de sopro: conhecimentos gerais, princípios e 
técnicas. 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
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PROFESSOR DE MÚSICA – TECLAS 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88. Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente (atualizada): artigos 1º ao 6º; 15 ao 18-B; 53 a 59, 131 a 138 e 147. Lei 
Federal nº 9.394, de 20/12/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(atualizada). Resolução CNE/CEB 04/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica. Brasília: CNE, 2010. Resolução CNE/CEB 07/2010 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Brasília: CNE, 2010.   Aspectos históricos 
da música. Elementos estruturais da linguagem musical. Teoria musical. Tendências educacionais 
relacionadas ao ensino da música na sala de aula. Visão interdisciplinar do conhecimento musical. 
Música e manifestações culturais populares. Estratégias de autorregulação da aprendizagem 
musical, música e infância, abem, instrumentos de teclas: conhecimentos gerais, princípios e 
técnicas. 
 
PSICÓLOGO  
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos:   Psicologia geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. 
Ludoterapia. Psicologia experimental. Metodologia. Ética. Noções de estatística, antropologia, 
sociologia e filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de Gesell. 
Teorias da Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem 
corporal. Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem 
existencialista. Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. 
Abordagem psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, 
psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe 

http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/662
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multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções 
de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas 
manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: 
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica 
multiprofissional: definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas 
modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários: 
métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental: 
responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação 
em saúde mental (Lei Federal nº 10.216/01, conteúdo e repercussão na prática assistencial). A 
Política Nacional de Saúde Mental. Ética Profissional. Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 
 
PSICÓLOGO SOCIAL 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993. Dispõe sobre a 
Organização da Assistência Social – LOAS e dá outras providências. Brasília, DF, 1993. Lei Nº 
12.435, de 06 de julho de 2011. Regulamenta o Sistema Único de Assistência Social – SUAS e altera 
alguns dispositivos da Lei Orgânica de Assistência Social - Lei nº 8742/1993. Lei Federal no. 8.069, 
de 13 de julho de 1990, com suas alterações. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lei 
10.741 de 1 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Secretaria Nacional de Assistência 
Social - Departamento de Proteção Social Especial. Orientações Técnicas: Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS.  Desigualdade social, exclusão social, vulnerabilidade, 
violência doméstica e risco social: as teorias psicológicas atuais como embasamento e 
encaminhamento das questões sociais. Estratégias de intervenção profissional com famílias, 
crianças, adolescentes, idosos, população em situação de rua, trabalho infantil, exploração sexual, 
violência e abuso sexual da criança e do adolescente. Ética Profissional. Metodologia e estratégias 
em equipe multiprofissional. Psicologia social comunitária. Psicólogo nas Políticas de Proteção 
Social. Psicologia Sócio-Histórica. Entrevistas e Grupos. Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais . Norma Operacional Básica do SUAS – NOB/SUAS. Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Plano Nacional de Promoção, proteção e 
defesa dos direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Política 
Nacional de Assistência Social. SINASE. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
Gestão de benefícios e Transferência de Renda. Diagnóstico Socioterritorial\ Plano Municipal de 
Assistência Social. Psicologia geral: Psicoterapia individual. Psicoterapia de grupo. Ludoterapia. 
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Psicologia experimental. Metodologia. Ética. Noções de estatística, antropologia, sociologia e 
filosofia. Psicologia do Desenvolvimento: René Spitz. Jean Piaget. Escala de Gesell. Teorias da 
Personalidade e Teoria Psicoterápica: Abordagem centrada no cliente. Abordagem corporal. 
Abordagem psicanalítica. Abordagem cognitivo-comportamental. Abordagem existencialista. 
Abordagem analítica. Abordagem gestáltica. Abordagem psicodramática. Abordagem 
psicossomática. Psicodiagnóstico: Entrevistas. Bateria psicométrica: testes projetivos, 
psicomotores e nível intelectual. Observação lúdica. Conduta e encaminhamento. Equipe 
multiprofissional. Pesquisa. Assistência domiciliar. Atendimento familiar. Psicopatologia: Noções 
de psicopatologia geral. Noções de nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas 
manifestações sintomáticas. Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: 
indicações, limitações, antagonismos, sinergismos. A psicologia na equipe psiquiátrica 
multiprofissional: definições de papéis, atribuições e responsabilidades. A psicologia nas diversas 
modalidades de atendimento: oficina abrigada, centros de convivência, programas comunitários: 
métodos, objetivos, indicações e limitações. Ética dos profissionais de saúde mental: 
responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. Legislação 
em saúde mental (Lei Federal nº 10.216/01, conteúdo e repercussão na prática assistencial). A 
Política Nacional de Saúde Mental. Ética Profissional. Regras básicas de comportamento 
profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 
 
TERAPEUTA EDUCACIONAL   
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: Histórico, definição, objetivos. Processo 
de terapia educacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e 
instrumentais: abordagem individual e grupal. Ocupação terapêutica: princípios e fundamentos. A 
atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a bebês de alto risco e a crianças que 
apresentam retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia educacional na área da 
infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento. 
Serviços de assistência no contexto das políticas públicas nacionais da pessoa com deficiência: 
Terapia ocupacional aplicada às deficiências: intelectual, física, auditiva, visual, e surdocegueira. 
Ocupação como forma de tratamento. Análise das relações entre saúde e trabalho. A ideia do 
trabalho como recurso de terapia ocupacional. Modelos de terapia educacional: positivista, 
humanista, materialista-histórico. Conceitos de Terapia Ocupacional e suas relações com as 
psicoterapias: psicodinâmica e Junguiana. Tendências atuais da Terapia Ocupacional e 
perspectivas. Noções de psicopatologia geral. Áreas de atuação: saúde mental, 
habilitação/reabilitação. Noções de Nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas 
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manifestações sintomáticas. Hospital psiquiátrico especializado, unidade psiquiátrica no hospital 
geral, HD (Hospital Dia), UBS, ambulatório, oficina, abrigada, centros de convivência, programas 
comunitários: métodos, objetivos, indicações, limitações. Terapia Ocupacional Psicossocial: 
reabilitação, reprofissionalização, reinserção social. Terapia ocupacional na paralisia cerebral: 
definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico 
ocupacional nas áreas de neurologia: traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na 
área neuro-músculo-esquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia ocupacional aplicada à 
deficiência mental. Conceitos de Terapia Ocupacional e suas relações com as psicoterapias. 
Tendências atuais da Terapia Ocupacional e perspectivas. Noções de Psicopatologia Geral. 
Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismo, 
sinergismos. Ergoterapia e a assistência asilar. Responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso 
com atualização do conhecimento. Terapia Ocupacional em contextos hospitalares: práticas 
hospitalares em terapia ocupacional. A Terapia Ocupacional no contexto Escolar e com jovens 
infratores. A integralidade do cuidado no hospital e sua interlocução com a rede de serviços 
sociais e de saúde.  
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL   
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Específicos: Histórico, definição, objetivos. Processo 
de terapia ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação, materiais e 
instrumentais: abordagem individual e grupal. Ocupação terapêutica: princípios e fundamentos. A 
atuação do terapeuta ocupacional no atendimento a bebês de alto risco e a crianças que 
apresentam retardo no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional na área da 
infância e adolescência com deficiência intelectual e distúrbios globais de desenvolvimento. 
Serviços de assistência no contexto das políticas públicas nacionais da pessoa com deficiência: 
Terapia ocupacional aplicada às deficiências: intelectual, física, auditiva, visual, e surdocegueira. 
Ocupação como forma de tratamento. Análise das relações entre saúde e trabalho. A ideia do 
trabalho como recurso de terapia ocupacional. Modelos de terapia ocupacional: positivista, 
humanista, materialista-histórico. Conceitos de Terapia Ocupacional e suas relações com as 
psicoterapias: psicodinâmica e Junguiana. Tendências atuais da Terapia Ocupacional e 
perspectivas. Noções de psicopatologia geral. Áreas de atuação: saúde mental, 
habilitação/reabilitação. Noções de Nosologia psiquiátrica: transtornos psiquiátricos e suas 
manifestações sintomáticas. Hospital psiquiátrico especializado, unidade psiquiátrica no hospital 
geral, HD (Hospital Dia), UBS, ambulatório, oficina, abrigada, centros de convivência, programas 
comunitários: métodos, objetivos, indicações, limitações. Terapia Ocupacional Psicossocial: 
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reabilitação, reprofissionalização, reinserção social. Terapia ocupacional na paralisia cerebral: 
definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento terapêutico 
ocupacional nas áreas de neurologia: traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia ocupacional na 
área neuro-músculo-esquelética. Habilidades motoras gerais. Terapia ocupacional aplicada à 
deficiência mental. Conceitos de Terapia Ocupacional e suas relações com as psicoterapias. 
Tendências atuais da Terapia Ocupacional e perspectivas. Noções de Psicopatologia Geral. 
Modalidades de tratamentos biológicos e psicológicos atuais: indicações, limitações, antagonismo, 
sinergismos. Ergoterapia e a assistência asilar. Responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso 
com atualização do conhecimento. Terapia Ocupacional em contextos hospitalares: práticas 
hospitalares em terapia ocupacional. A Terapia Ocupacional no contexto Escolar e com jovens 
infratores. A integralidade do cuidado no hospital e sua interlocução com a rede de serviços 
sociais e de saúde. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS e Ética Profissional. 
 
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE  
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Conceito de Saúde. Conceito e 
estratégias de promoção de saúde. Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Conceito de 
comunidade e controle social. Principais indicadores de saúde. Medidas de saneamento básico. 
Construção do diagnóstico de saúde da comunidade. O Agente de Saúde e o acompanhamento da 
gestante e da criança. O papel do Agente de Saúde nas ações de controle de diversas doenças. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Ética. BRASIL. Constituição Federal de 
1988 - capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda Constitucional nº29. BRASIL. Lei 
Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, 
de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema 
Único de Saúde BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica 
(NOB-SUS) 01/06; BRASIL. MS. GM. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde 
do Sistema Único de Saúde BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, 
Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 
699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto pela Vida e de Gestão 2010-06-08. 
 
AGENTE DE CONTROLE  
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
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verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Sistema Único de Saúde: 
diretrizes e atribuições constitucionais. Leis Orgânicas da Saúde: Lei n.º 8.080/90 e Lei n.º 
8.142/90. Regulamentação da profissão de agente de combate às endemias: Lei n.º 11.350/2006. 
Política Nacional de Atenção Básica: conceito; princípios; financiamento; atribuições das equipes; 
educação permanente. Conceitos de: promoção à saúde; humanização; acessibilidade; equidade; 
intersetorialidade; interdisciplinaridade; eficácia; eficiência e efetividade em saúde coletiva. 
Vigilância Ambiental em Saúde: saneamento básico; qualidade do ar, da água e dos alimentos para 
consumo humano. Noções básicas de epidemiologia: notificação compulsória; investigação; 
inquérito; surto; bloqueio; epidemia; endemia; controle de agravos. Vigilância em saúde da 
dengue, esquistossomose, malária, tracoma, raiva humana, leishmaniose e febre amarela. 
Diretrizes Nacionais para prevenção e controle de epidemias da dengue. Noções básicas de 
atendimento ao público. Equipamentos de Proteção Individual pertinentes ao exercício da função. 
Segurança do trabalho. 
 
AGENTE CONTÁBIL 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Contabilidade: princípios e 
convenções. Escrituração contábil e conciliação de contas, conceitos básicos de ativo, passivo, 
receita, despesa, investimento. Política fiscal e tributária: noções básicas de legislação tributária. 
Princípios de estatísticas. Sistema de análise de apuração de custos. Conceitos básicos de custo. 
Contabilidade Geral. Noções de contabilidade pública. Estrutura conceitual básica da 
contabilidade. Plano de contas. Procedimentos básicos de escrituração. Livros obrigatórios e 
auxiliares. Procedimentos contábeis diversos. Correção monetária de balanço. Depreciação. 
Amortização. Apuração de resultado. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e 
quocientes e interpretação. Conciliação e análise de contas patrimoniais e de resultado. Correção 
integral. Contabilidade em moeda constante. Estrutura e conceitos básicos de contabilidade de 
custo. Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, alíquotas e escrituração 
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fiscal. Lançamentos. Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Federal. 
 
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
 Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990 e atualizações): Título I. Título II: Capítulo I; Capítulo IV: 
artigos 53 a 59. Artigos 136, 137, 138 e 139 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997 e 
atualizações). Portaria DETRAN-SP nº 1.310 de 01.08.2014. 
 
AGENTE SOCIAL 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88.   O Serviço Social e a 
interdisciplinaridade. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão 
de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. 
Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e ao 
Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de assistência social. Legislação do Sistema Único de 
Saúde - SUS. Código de Ética Profissional. Estatuto do Idoso, Conselho Municipal de Saúde, o 
serviço social junto aos estabelecimentos públicos de saúde, papel do assistente social nas 
relações Inter setoriais. Programas sociais: Cadastro Único, Bolsa Família, Assistência Social, 
Criança Feliz, Progredir, Segurança Alimentar. Avaliação e Gestão da Informação, INSS. Lei nº 
8.069/90 – ECA; Lei Nº 8.742/ 93– LOAS; Lei 10.741/2003; Lei 11.340/06, Tipificação Nacional de 
Serviços Sócio assistenciais NOBSUAS/2012; Reordenamento do SCFV – Resolução nº 01, de 21 de 
fevereiro de 2013, Portaria MDS nº 134, Instrução Operacional e Manual de Orientação nº 01, 
SNAS-MDS/SEB, MEC, 18/12/2014. Estatuto do Idoso, Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, 
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de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos nº 6.214/2007 e nº 
6.564/2008.PEC. 287/2016. 
 
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Organização do trabalho na 
unidade de educação infantil. Organização dos espaços, do tempo e seleção de atividades de 
rotina e atividades para recreação. Diversificação de atividades para as crianças. Brinquedos e 
materiais ao alcance das crianças. Integração escola X família e comunidade. Cuidados com a 
criança: alimentação, higiene (trocar fraldas, banhar, escovar dentes, desfraldar), 
descansar/dormir, saúde, segurança. Noções de deficiências e como atuar com a criança 
deficiente. Combate à discriminação: de gênero, étnica, econômica, de credo. Postura como 
educador: brincar junto com a criança, escutar a criança, dialogar com a criança, tom de voz, 
modos de falar com a criança. Trabalho em equipe. Atividades lúdicas. Noções de nutrição. Noções 
de ética e cidadania. Noções básicas de relações humanas. 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Biblioteconomia, 
documentação e ciência da informação: conceituação, princípios, evolução e relações com outras 
áreas do conhecimento. Tipos de documentos e finalidades. Fontes institucionais (centros, 
serviços, sistemas de documentação e bibliotecas universitárias). Representação descritiva do 
documento: princípios de catalogação; catálogos: funções, tipos e formas; conceitos de autoria e 
entrada principal; entradas secundárias; código de Catalogação Anglo-Americano (AACR’2) e 
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pontos de acesso; tabelas de notação de autor; catalogação dos diferentes tipos de materiais e 
suportes. Representação temática do documento: princípios de classificação; sistemas de 
classificação bibliográfica: histórico e evolução; Classificação Decimal de Dewey (CDD); 
classificações especializadas. Indexação: conceitos e mecanismos básicos, características e 
linguagens; indexação manual e automática; descritores; metadados; recuperação da informação. 
Formação e desenvolvimento de coleções: estudos de necessidades de informação; políticas de 
seleção, aquisição e descarte – procedimentos; aquisição planificada, consórcios e comutação 
bibliográfica; coleções não convencionais; intercâmbio: empréstimo entre unidades de 
informação; avaliação. Serviço de referência: conceito e técnicas; bibliotecário de referência: 
características e atribuições; usuários reais e potenciais; processo de negociação; disseminação 
seletiva da informação (DSI); serviços presenciais e virtuais (perfis de uso, interesse e 
necessidades); treinamentos formais e informais; estudo de usuário e de comunidade. Redes e 
sistemas de informação: conceitos e características; bibliotecas/unidades de informação virtuais, 
eletrônicas, digitais, híbridas e em realidade virtual; produtores, provedores e usuários das redes e 
dos sistemas de informação; automação; avaliação de software e gerenciador de serviços de 
unidades de informação; formatos de intercâmbio e suas estruturas; catálogos em linha; 
conversão retrospectiva de registros catalográficos (importação e exportação de dados); principais 
sistemas de automação nacionais e internacionais. Tecnologia da informação e da comunicação: 
conceito de redes de comunicação de dados; redes locais (características e diferenças); tipos de 
equipamentos; internet, intranet e extranet; gerenciamento do fluxo da informação em ambiente 
WEB; bancos e bases de dados. Gestão de unidades de informação: planejamento, organização e 
administração de recursos materiais, financeiros, informacionais e humanos; marketing de 
serviços e produtos. Normalização: conceitos e funções; Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT); Comitê Brasileiro de Documentação (CB14); normas brasileiras de documentação, normas 
internacionais: Vancouver, ISSO, APA. Profissão do bibliotecário: legislação e órgãos de classe; 
ética profissional. 
 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETE DE LIBRAS 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Princípios e fundamentos da 
Educação Especial. Currículo em Educação Especial. Classificação geral das Deficiências 
Auditivas/Surdezes. Surdez pré-linguística e pós-linguística. Legislação Específica da área de 
DA/Surdez. Métodos, Técnicas, Recursos e Avaliação no Ensino de Alunos com Deficiência 
Auditiva/Surdez (Oralismo, Bilinguismo, Comunicação Total, Gestuno). Histórico da Educação dos 
Surdos. Métodos e Necessidades Educacionais. Prática de LIBRAS. Ensino e aprendizagem da 
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Língua Brasileira de Sinais. Língua Portuguesa como segunda língua. Práticas Educacionais: 
Alfabetização. Apoio e orientação aos alunos com deficiência auditiva/surdez, sua família e 
comunidade escola. Conhecimento e incentivo ao desenvolvimento infantil. Orientação à higiene e 
cuidados com a criança. Conhecimento da organização de creches e escolas de educação infantil; 
organização e conservação dos maternais. Recreação com as crianças. 
 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988  O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Princípios e fundamentos da Educação Especial. Conhecimento e incentivo ao 
desenvolvimento infantil. Orientação à higiene e cuidados com a criança. Conhecimento da 
organização de creches e escolas de educação infantil; organização e conservação dos maternais. 
Recreação com as crianças. Noções básicas de assepsia, desinfecção e esterilização do ambiente. 
Conhecimento dos procedimentos para atendimento aos pais. Fiscalização de entrada e saída de 
crianças. Atendimento às ordens de serviços. Atitudes visando à disciplina de alunos. Fiscalização 
da manutenção dos aspectos físicos do prédio. Iniciativa para redução de problemas dentro da 
unidade. Controle da frequência dos alunos. Auxílio e orientação quanto à alimentação. 
Desenvolvimento de brincadeiras e atividades esportivas. Auxílio à execução de atividades 
previstas no planejamento escolar. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 
8.069/90: artigos 1º ao 6º, 15 ao 18-B, 53 ao 59, e 131 ao 137. Demais atividades previstas nas 
atribuições do cargo.  
 
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
 Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
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Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Noções de censo escolar. 
Escrituração escolar. Classificação dos registros individual: declaração de escolaridade, ficha 
individual do aluno e do funcionário. Redação de ofícios, requerimentos e correspondências 
oficiais. Noções de protocolo e arquivo: atas de conselho de classe, atas de resultados finais e 
outros. Modos de registrar: normas gerais de organização, escrituração e procedimentos, comuns 
e especiais. Eventos escolares objeto de registro: matrícula e transferência. Regras básicas de 
comportamento profissional para o trato diário com o público interno, externo e colegas de 
trabalho. Relações interpessoais e a ética no serviço público. Diretrizes e orientações às Unidades 
Escolares da Rede Municipal quanto às questões de saúde no espaço escolar. Lei n.º 9.394/96 – Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Título I – Da Educação; Título IV – Da Organização da 
Educação Nacional: artigos 11, 18, 19 e 20; Título V – Dos Níveis e Modalidades de Educação e 
Ensino: Capítulo I – Da Composição dos Níveis Escolares, Capítulo II – Da Educação Básica: Seções I, 
II, III e V: artigos 21, 22 a 28, 29 a 31, 32 a 34, 37 e 38, e Capítulo V – Da Educação Especial: artigos 
58 a 60. Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988: Título VIII: Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto: Seção I – Da 
Educação (Princípios Constitucionais sobre a educação pública: artigos 205 a 214). 
 
AUXILIAR EM FARMÁCIA 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
 Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
Conhecimento específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988. Preparo de drogas de acordo 
com fórmulas preestabelecidas ou necessidades urgentes. Fracionamento, armazenamento e 
distribuição de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de compras. Princípio ativo dos 
fármacos: atuação dos fármacos no organismo, indicações e contraindicações. Posologia. Efeitos 
colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de 
medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos. Conduta para com o 
paciente. Farmacologia: noções básicas de farmacologia geral de medicamentos que atuam em 
vários sistemas, em vários aparelhos e de psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: 
pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de fármacos. 
Preparo de soluções não estéreis e estéreis. Portaria SVS/MS nº 344/98 (capítulos de notificação e 
receitas). Lei nº 8.080/90 – Sistema Único de Saúde. RDC nº 20/2011 – ANVISA. RDC nº 44/2009 – 
ANVISA. RDC nº 80/2006 – ANVISA. RDC nº 67/2007, anexo VI – ANVISA. Ética. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
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Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Princípios de biossegurança; 
Antissepsia e assepsia em serviços de assistência odontológica; Desinfecção e esterilização em 
serviços de assistência odontológica; Produtos para antissepsia e assepsia, desinfecção e 
esterilização em serviços de assistência odontológica. Materiais, equipamento e instrumental 
odontológico: principais materiais e peças de instrumental odontológico e sua utilização; Controle 
de estoque e abastecimento da clínica; Lubrificação do equipamento; Cuidados com substâncias 
tóxicas. Técnicas auxiliares em Odontologia: técnicas de trabalho a 4 e 6 mãos; Técnicas de 
manipulação de instrumental odontológico; Preparo de amálgama e resina composta; Preparação 
de bandejas clínicas; Procedimentos para revelação e arquivamento de radiografias; 
Preenchimento de fichas clínicas; Nomenclatura de dentes e superfícies dentárias; Preparo do 
paciente para a consulta. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
AVALIADOR 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
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de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: BRASIL. Constituição Federal/88.  Controle Interno: Definição, 
objetivos, componentes e limitações de efetividade. Funções da controladoria numa organização; 
aplicabilidade do conceito de controladoria à gestão pública. Relação entre objetivos e 
componentes. Ambiente de Controle: integridade e ética, governança corporativa, filosofia 
gerencial, estrutura organizacional, política e procedimentos de recursos humanos e registros. 
Avaliação de Riscos: estabelecimento de metas e riscos. Atividades de Controle: tipos de atividade 
de controle, integração com avaliação de riscos e controles sobre sistemas de informações. 
Informação e Comunicação. Monitoramento: monitoramento contínuo, avaliações em separado, 
abrangência e periodicidade, o avaliador, o processo de avaliação, a metodologia, a 
documentação, o plano de ação e a comunicação das deficiências. Compliance. Direito 
Constitucional. Direito Administrativo. Administração Financeira e Orçamentária. Licitações, 
Contratos, Convênios e Termos de Cooperação. Direito Tributário. Contabilidade Geral: 
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro (elaborado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovado 
pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Conselho Federal de Contabilidade). Principais grupos 
usuários das demonstrações contábeis. As responsabilidades da administração da entidade e do 
auditor independente. O parecer do auditor independente. NBC TA 200 – Objetivos gerais do 
auditor independente. Diferença entre regime de competência e regime de caixa. Informações 
sobre origem e aplicação de recursos. Patrimônio. Componentes patrimoniais: Ativo, Passivo e 
Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação fundamental do Patrimônio. 6. Fatos contábeis 
e respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito. Débito, crédito e saldo. Função e estrutura 
das contas. Contas patrimoniais e de resultado. Balancete de verificação. Apuração de resultados. 
Controle de estoques e do custo das vendas. Escrituração. Sistema de partidas dobradas. 
Escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: Diário e Razão. Erros de escrituração e 
suas correções. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos grupos e 
subgrupos. Classificação das contas. Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de 
investimentos. Levantamento do Balanço de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 (Lei das Sociedades 
por Ações e alterações prevista na Lei n.º 11.941/2009). Demonstração do resultado do exercício: 
estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações prevista na 
Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados: forma de apresentação de 
acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações previstas na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de 
Mutações do Patrimônio Líquido: forma de apresentação de acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e 
alterações previstas na Lei n.º 11.941/2009. Relatório Anual da Administração. Notas explicativas 
às demonstrações contábeis. Conselho Fiscal: competência, deveres e responsabilidades, de 
acordo com a Lei n.º 6.404/1976 e alterações prevista na Lei n.º 11.941/2009. Demonstração de 
Fluxos de Caixa: métodos direto e indireto. Aspectos contratuais da Contabilidade. Relação Agente 
e Principal. Contabilidade Pública: Conceito. Campo de Aplicação. Regimes Contábeis: 
Orçamentário e Patrimonial. Resolução CFC n.º 1.111/2007 – Princípios de Contabilidade Sob a 
Perspectiva do Setor Público. 5. Subsistemas de Informações: Orçamentárias, Patrimoniais, 
Compensação. 6. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC – T 16.1 a 
16.11. 7. Exercício Financeiro. Processo de Planejamento – Orçamento: Plano Plurianual – PPA, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. Receita e Despesa Extra 
orçamentária: Conceito e Contabilização. Dívida Ativa. Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor 
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Público – Edição atualizada (Portaria Conjunta STN/SOF n.º 1/2014 e Portaria STN n.º 700/2014): 
Anexos – Ementário da Receita e do PCASP. Procedimentos Contábeis Orçamentários. Receita 
Orçamentária: Conceito, Classificação da Receita Orçamentária, Reconhecimento da Receita 
Orçamentária, Relacionamento do Regime Orçamentário com o Regime Contábil, Etapas da 
Receita Orçamentária, Procedimentos Contábeis Referentes à Receita Orçamentária. Despesa 
Orçamentária: Conceito, Classificações da Despesa Orçamentária, Créditos Orçamentários Iniciais 
e Adicionais, Reconhecimento da Despesa 47 Orçamentária, Etapas da Despesa Orçamentária, 
Procedimentos Contábeis referentes à Despesa Orçamentária, Restos a Pagar, Despesas de 
Exercícios Anteriores, Suprimentos de Fundos (Regime de Adiantamento). Procedimentos 
Contábeis Patrimoniais: Patrimônio Público: Conceito, Composição, Ativo, Passivo e Patrimônio 
Líquido/Saldo Patrimonial. Variações Patrimoniais: Qualitativa, Quantitativa e Resultado 
Patrimonial. Ativo Imobilizado. Ativo Intangível. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público: 
Aspectos Gerais e Estrutura do PCASP. Detalhamento das Contas do PCASP. Demonstrações 
Contábeis Aplicadas ao Setor Público: Balanço Orçamentário. Balanço Financeiro. Balanço 
Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Demonstração do Fluxo de Caixa. 
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido. Consolidação das Demonstrações Contábeis. 
Registros Contábeis de Operações Típicas.  Conhecimentos Específicos: Lei Complementar n.º 
101/2000 e atualizações; Lei Federal n.º 4.320/64. Auditoria em Tecnologia da Informação: 
Processo de Auditoria de TI. Organização da função de auditoria de TI. Análise de riscos. Controles 
internos. Objetivos de controle internos gerais e aplicados à TI. Procedimentos de controle gerais e 
aplicados à TI. Execução de auditoria de TI. Programas de auditoria. Metodologia de auditoria. 
Detecção de fraudes. Materialidade e risco de auditoria. Técnicas de avaliação de riscos. Objetivos 
de auditoria. Testes substantivo e de conformidade. Evidência. Entrevista e observação do 
desempenho de atividades. Amostragem. Técnicas de auditoria assistida por computador. 
Avaliação dos pontos fortes e fracos da auditoria. Comunicação dos resultados de auditoria. Ações 
gerenciais para a implementação das recomendações. Documentação de auditoria. Auditoria de 
Aquisições de Bens e Serviços de TI. Aspectos relevantes da fase interna. Projeto básico e estudos 
preliminares. Indicação de marca e padronização. Dispensa e inexigibilidade. Adjudicação por 
item, por grupo e global. Terceirização de serviços. Aspectos relevantes da fase externa. 
Impugnações e questionamentos. Análise de documentação. Análise de propostas técnicas. 
Solicitação e análise de amostras. Recursos. Aspectos relevantes da elaboração de contratos. 
Elementos obrigatórios. Pagamento de serviços – esforço versus produto. Condições para 
recebimento e aceite. Cláusulas de nível de serviço (SLA). Penalidades e sanções administrativas. 
Celebração de termos aditivos. Aspectos relevantes da fiscalização de contratos. O papel do 
fiscalizador do contrato. O papel do preposto da contratada. Acompanhamento da execução 
contratual. Registro e notificação de irregularidades. Aplicação de penalidades e sanções 
administrativas. Recebimento e aceite de bens e serviços. Atestação de faturas para liquidação. 
Legislação básica: Lei n.º 8.666/1993 e alterações (licitações e contratos). Decreto Municipal n.º 
54.785, de 23 de janeiro de 2014 (Institui a Política Municipal de Governança de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – PMGTIC, no âmbito da Administração Pública Municipal). Decreto 
Municipal n.º 55.005, de 4 de abril de 2014 (Dispõe sobre a aquisição de bens e a contratação de 
serviços de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da Administração Pública 
Municipal). Políticas Públicas: Redes de políticas públicas. Políticas públicas no contexto de falhas 
de mercado e no contexto de falhas de governo. Papel das instituições nas políticas públicas. 
Corrupção e políticas públicas: fatores que influenciam a incidência de corrupção e fatores que 
promovem a qualidade das políticas públicas. Indicadores de políticas públicas. Modelos de 
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avaliação de programas governamentais. Coleta, análise e interpretação de informações 
quantitativas e qualitativas para avaliação de programas governamentais. Planejamento e 
avaliação nas políticas públicas: conceitos básicos de planejamento. 8.1 Aspectos administrativos, 
técnicos, econômicos e financeiros. Formulação de programas e projetos. Avaliação de programas 
e projetos. Tipos de avaliação. Análise de custo benefício e análise custo efetividade. O ciclo do 48 
planejamento em organizações (PDCA). Balanced Scorecard (BSC): principais conceitos, aplicações, 
mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos estratégicos, relações de causa e 
efeito, indicadores, metas, iniciativas estratégicas. Referencial estratégico das organizações. 
Análise de ambiente interno e externo. Ferramentas de análise de ambiente: análise swot, análise 
de cenários, matriz GUT. Economia: Microeconomia. Conceitos fundamentais: formas de 
organização da atividade econômica, o papel dos preços, custo de oportunidade, fator de 
produção e fronteiras das possibilidades de produção. Teoria do consumidor, utilidades cardinal e 
ordinal, restrição orçamentária, equilíbrio do consumidor e funções demanda, funções de 
produção e suas propriedades, curvas de produto e produtividade, curvas de custo. Estruturas de 
mercado: concorrência perfeita, concorrência imperfeita, monopólio, oligopólio; outras estruturas 
de mercado. Macroeconomia. Principais agregados macroeconômicos. Identidades 
macroeconômicas básicas. Sistema de contas nacionais. Contas nacionais no Brasil. Conceitos de 
déficit e dívida pública. 2.6. Balanço de pagamentos. Papel do governo na economia: estabilização, 
crescimento e redistribuição. A teoria keynesiana. Oferta e demanda agregadas. Agregados 
monetários; as contas do sistema monetário. Modelo IS-LM. Políticas fiscal e monetária. Relações 
entre inflação, juros e o resultado fiscal. Relações entre o nível de atividade e o mercado de 
trabalho; salários, inflação e desemprego. Economia do setor público. O Estado e as funções 
econômicas governamentais. As necessidades públicas e as formas de atuação dos governos. 
Estado regulador e produtor. Políticas fiscal e monetária; outras políticas econômicas. Conceitos 
básicos de contabilidade fiscal: NFSP; resultados nominal, operacional e primário; dívida pública. 
Sustentabilidade do endividamento público. Economia brasileira. Aspectos gerais do 
comportamento recente da economia brasileira e das políticas econômicas adotadas pelos últimos 
governos. 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Introdução à Ecologia: 
Ecologia: conceitos; Componentes abióticos dos ecossistemas; Componentes bióticos dos 
ecossistemas; Hábitat e nicho ecológico. O fluxo de energia e o ciclo da matéria nos ecossistemas: 
O ciclo da água; O ciclo do gás carbônico; O ciclo do oxigênio; O ciclo do nitrogênio. Biomas: Os 
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biomas terrestres. Poluição e contaminação do meio ambiente: Conceito de poluição; Poluição das 
águas; Poluição do ar; Poluição do solo. Noções sobre reciclagem e tratamento de resíduos sólidos 
e líquidos: Origem dos resíduos; Consequência do lançamento de resíduos à biosfera: reciclagem e 
poluição; Compostos biodegradáveis e não biodegradáveis; Tratamento biológico dos resíduos 
biodegradáveis. Impacto ambiental. Preservação ambiental. Os sistemas naturais: A origem dos 
rios. Características gerais dos rios. 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURA  
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Conhecimento da legislação 
sobre zoneamento, loteamento, obras e posturas. Conhecimentos de elaboração de 
correspondências, protocolos e notas fiscais. Regras de comportamento no ambiente de trabalho; 
regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo 
e com colegas de trabalho. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle de estoque de 
materiais nas obras particulares. Conhecimento sobre o licenciamento e funcionamento de bares, 
lanchonetes, restaurantes e casas de shows. Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de 
fiscal.  Conhecimentos Específicos: Constituição Federal: Da Administração Pública (arts. 37 a 41); 
Estatuto do Servidor Público do Município; Plano de Carreira dos Servidores Municipais; Lei 
Orgânica do Município; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000); 
Licitações Públicas e suas alterações (Lei n.º 8.666/93); Estatuto das Cidades (Lei n.º 10.257, de 10 
de Julho de 2001); Noções de Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa do 
Consumidor. Código de Posturas do Município. 
 
FISCAL SANITÁRIO 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
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Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  BRASIL. Constituição Federal 
de 1988 - capítulo II, Seção II, artigos 196 a 200. BRASIL. Emenda Constitucional nº29. BRASIL. Lei 
Federal 8080, de 19/09/1990. Dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. BRASIL. Lei Federal 8.142, 
de 28/12/1990. Dispõe sobre o controle social e define critérios de repasse financeiro no Sistema 
Único de Saúde BRASIL. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 2.203/96 Norma Operacional Básica 
(NOB-SUS) 01/06; BRASIL. MS. GM. Portaria nº 373/02. Norma Operacional de Assistência à Saúde 
do Sistema Único de Saúde BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 399, 22/02/2006, 
Diretrizes para o Pacto pela Vida, em defesa do SUS BRASIL. Ministério da Saúde; Portaria MS GM 
699, 30/03/2006, Regulamenta as Diretrizes do Pacto pela Vida e de Gestão 2010-06-08 Guia de 
Vigilância Epidemiológica 5ª edição. 2005 SUS de A a Z- Publicação do Ministério da Saúde- 
www.saude.gov.br Caderno da Atenção Básica Nº21- MS/ DAB www.saude.gov.br FUNDACENTRO. 
Prevenção de Acidentes com Animais Peçonhentos, São Paulo, 2001 FUNASA. Metodologia de 
controle, Cap4, Dezembro de 2002. Manual de Controle de Vetores-MS Manual de Controle de 
RoedoresFunasa/MS Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde- MS Legislação Geral da 
Anvisa Sobre Alimentos - Leis e Decreto-Lei Disponível no Site da Anvisa 
www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/serie.htm Código Sanitário do Estado de São Paulo: Lei 
nº10. 083, de 23 de setembro de 1998- São Paulo-SP HAZELWOOD, D. MCLEAN, A.C. MANUAL DE 
HIGIENE para Manipuladores de Alimentos-Livraria Varela- SP 2ª Reimpressão. 1998 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Boas maneiras e 
comportamento no ambiente de trabalho. Organização do trabalho na unidade de educação 
infantil. Organização dos espaços, do tempo e seleção de atividades de rotina e atividades para 
recreação. Diversificação de atividades para as crianças. Combate à discriminação: de gênero, 
étnica, econômica, de credo. Postura como educador: brincar junto com a criança, escutar a 
criança, dialogar com a criança, tom de voz, modos de falar com a criança. Trabalho em equipe. 
Noções básicas de relações humanas. 
MECÂNICO  
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
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hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Sistemas do veículo, 
conhecendo e entendendo o motor, princípios de funcionamento dos motores, sistema de 
transmissão, sistema de direção, sistema de freios, eletricidade, sistema elétrico – componente, 
sistema de ignição, Injeção eletrônica, sistema de arrefecimento ou refrigeração, componentes e 
acessórios do motor, sistema de escapamento, sistema de lubrificação, sistema de suspensão, 
alinhamento e balanceamento sistema de rodagem, pneus, carroceria, dicas de mecânica e 
manutenção, conceitos básicos de mecânica de caminhões, peças e ferramentas, procedimentos 
de segurança e manutenção de autos, termos técnicos. Executar serviços de manutenção em 
veículos, localizar e reparar defeitos, realizando troca de peças, montagem, ajustagem e 
regulagem de motor, câmbio embreagem e suspensão. Conhecimento básico de parte elétrica, 
conhecimento das diversas ferramentas de seu trabalho, tais como: alicates, chaves, martelos etc. 
Conhecimento dos equipamentos de medição da área de manutenção mecânica. 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos:  Leis Complementares nºs 41/2011 – Estatuto do Servidor Público do 
Município de Formiga, e, Lei Complementar nº 44/2011 – Estatuto dos Profissionais da Educação 
do Município de Formiga. BRASIL, Constituição Federal de 1988.  MS-Windows 7: conceito de 
pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010. MSWord 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e 
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e 
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rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de 
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio 
eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. 
 
TECNICO EM ENFERMAGEM  
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Anatomia e Fisiologia 
Humana; Assistência de enfermagem à pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia; 
Conhecimento sobre Sistema Único de Saúde e os programas do Ministério da Saúde; Processo 
Saúde/Doença; Programa Nacional de Imunização; Vigilância Epidemiológica: doenças de 
notificação compulsória; Saúde do Trabalhador; Saúde da Mulher; Saúde do Adulto e Saúde da 
Criança; Gestão em Saúde; Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e doença na Saúde; ordem 
e limpeza na unidade hospitalar; sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene 
corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de material para exames; controle hídrico; 
dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical masculino e 
feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; 
enfermagem em clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética 
profissional; lei que regulamenta o exercício da profissão; socorros de urgência; vacinação; 
aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias. Fundamentos e técnicas de enfermagem; 
urgência e emergência de atendimentos; ações e planejamento de saúde; técnica de organização 
do ambiente de trabalho, organização da instrumentação e esterilização de equipamentos 
médicocirúrgicos; técnica em aplicação de injeções intramusculares e intravenosas, além de 
vacinação, segundo as prescrições médicas; atenção à saúde da criança e do adolescente, da 
mulher, do adulto e do idoso; atenção à saúde bucal e mental. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
 
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 
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Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Princípios de biossegurança; 
Antissepsia e assepsia em serviços de assistência odontológica; Desinfecção e esterilização em 
serviços de assistência odontológica; Produtos para antissepsia e assepsia, desinfecção e 
esterilização em serviços de assistência odontológica. Materiais, equipamento e instrumental 
odontológico: principais materiais e peças de instrumental odontológico e sua utilização; Controle 
de estoque e abastecimento da clínica; Lubrificação do equipamento; Cuidados com substâncias 
tóxicas. Técnicas auxiliares em Odontologia: técnicas de trabalho a 4 e 6 mãos; Técnicas de 
manipulação de instrumental odontológico; Preparo de amálgama e resina composta; Preparação 
de bandejas clínicas; Procedimentos para revelação e arquivamento de radiografias; 
Preenchimento de fichas clínicas; Nomenclatura de dentes e superfícies dentárias; Preparo do 
paciente para a consulta. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
 Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Código de Ética. Técnicas 
radiológicas. Noções em Radioterapia. Física na Radiologia. Incidências Radiológicas – Tórax, 
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Abdômen, Membros inferiores e superiores, cintura Escapular e Pélvica, Crânio e Face. Anatomia 
clássica Humana. Noções de Tomografia. Mamografia. Exames contrastados. Noções de 
Enfermagem. Anatomia. Fisiologia. Noções de Exames Convencionais (rotina). Proteção 
radiológica. 
BIBLIOGRAFIA: 
CABRERA-PERALTA, C.; CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-VULO, R. A. 
FISIOLOGIA - Base para o diagnóstico clínico e laboral: 2. ed. São Paulo: Editora Boreal, 2012 
CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA OROFACIAL - Aspectos Morfofuncionais Básicos: São Paulo: 
Editora Araçatubense, 2003 
CABRERA, M. A. de; CABRERA-ROSA, R. A. & CABRERA-PERALTA, C. FISIOLOGIA - Aprendendo no 
laboratório: São Paulo: Editora Sarvier, 1998. 
 
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Conceitos básicos em 
segurança do trabalho. Acidentes do trabalho. Avaliação do trabalho e do ambiente do trabalho, 
quantitativa e qualitativamente. Inspeção de rotina do local de trabalho. Estratégia de controle. 
Análise do processo de trabalho. Características de mão de obra. Liberação de área para trabalho, 
para garantir a integridade física dos empregados e das instalações da empresa; sinalização de 
segurança. CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. Índices de frequência e de gravidade. EPI 
– Equipamento de Proteção Individual. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. Caracterização 
da exposição a riscos ocupacionais (físicos, químicos, biológicos e ergonômicos). Intervenção em 
ambiente de trabalho. Entendimentos sobre empregador, empregado, empresa, estabelecimento, 
setor de serviço, canteiro de obra, frete de trabalho, local de trabalho e plataformas, para fins de 
aplicação das NRs. Condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes. Conceitos 
básicos sobre prevenção e combate a incêndios, atuação da brigada de incêndio. O papel da CIPA 
e o contexto com o SESMT. Elaboração de relatórios e estatísticas pertinentes à segurança do 
trabalho. Planejamento e execução de metodologias relacionadas com a prevenção de acidentes. 
Aplicação e orientação prática das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. Outros 
problemas específicos do trabalho. Avaliação preliminar de risco. Implementação do PPRA – 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
 
 
 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS; MOTORISTA ; RECEPCIONISTA(Prefeitura) ; ARMADOR ; 
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CALCETEIRO ; CANTINEIRA ; CARPINTEIRO ; COVEIRO ; CUIDADOR SOCIAL ; ELETRECISTA ; GARI ; 
JARDINEIRO ; OPERADOR DE MAQUINAS; PEDREIRO(Prefeitura); SERRALHEIRO ; SERVENTE 
ESCOLAR ; SERVENTE DE LIMPEZA ; ZELADOR ; CAPINADOR ; COLETOR DE RESIDUOS; OPERÁRIO  
DE SERVIÇOS GERAIS: 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 

 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: BRASIL, Constituição Federal de 1988.  MS-Windows 7: conceito 
de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de 
arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de 
aplicativos MS-Office 2010. MSWord 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, 
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de 
células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e 
numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: 
estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e 
rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de 
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio 
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eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação na Internet, 
conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Lei Complementar nº 041/2011 – 
Estatuto do Servidor Público do Município de Formiga. 
 
OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções de Informática. Noções de microsoft Excel. Noções de 
microsoft Word. Recursos hídricos: água na natureza, ciclo hidrológico, uso da água. Noções de 
hidráulica. Sistema de tratamento de água: captação superficial e subterrânea, adução, 
tratamento, distribuição. Tratamento de água para abastecimento público: aeração, 
sedimentação, coagulação, floculação, decantação, filtração, fluoretação, desinfecção, correção de 
PH. Controle operacional no tratamento de água. Controle analítico no tratamento de água. 
Parâmetros de qualidade de água para consumo humano: físico, químico e biológico. Padrões de 
potabilidade. Dosagem de produtos químicos: concentração, diluição e mistura. Medição de água: 
vazão, volume, pressão. Sistema de tratamento de esgoto: coleta, transporte, tratamento, 
destinação final. Tratamento de esgoto: gradeamento, decantação, digestão anaeróbica, aeração, 
desidratação, adensamento. Controle operacional no tratamento de esgoto. Controle analítico no 
tratamento de esgoto. Análises laboratoriais: vidraçarias básica, operações básicas, acessórios 
básicos. Noções de segurança em laboratório. Legislações pertinentes: Resolução CONAMA 
357/2005, Portaria de Consolidação 05/2017, Decreto 5440/2005, Lei 11.445/2007.  
 
RECEPCIONISTA  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Boas maneiras e comportamento no ambiente de trabalho. 
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Atendimento telefônico (princípios básicos). Técnicas de conversação no telefone. Atuação: voz, 
interesse, calma e sigilo. Postura de comunicação. Eficácia nas comunicações administrativas: 
elementos básicos no processo de comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e distorções. 
Técnicas de atendimento ao público. Regulamento do SAAE(Decreto nº 557/ compreendendo: 
competência, classificação e categorias dos serviços prestados, critérios e concessão de serviços,  
instalações de água e esgoto residencias e comerciais, vedações, instalação de hidrômetros, tarifas 
de consumo, penalidades  e disposições gerais. Informática: Utilização do Sistema Operacional 
Windows (XP, 7 e 8). Configurações Básicas do Windows (Xp, 7 e 8). Aplicativos Básicos (bloco de 
notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos Microsoft Word (2010) Planilha Eletrônica Excel 
(2010). Recursos Básicos e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader). Configuração de 
Impressoras. Noções básicas de Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas 
de Correio Eletrônico – Outlook.  
 
TECNICO EM INFORMATICA  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Lógica de programação. Linguagens de programação PHP, Java, C++ 
Builder. Programação Java Script, HTML, CSS e XML. Gerenciamento de bancos de dados 
relacionais e SQL. Gerenciamento de Apache, MySQL, PostgreSQL e Oracle®. Dreamweaver. 
Controle de backups. Arquitetura de computadores. Estações Windows® (9x/ME/NT/2000/XP) e 
Linux. Redes, TCP/IP, manutenção/suporte de equipamentos tipo IBM-PC; Redes Lan, Wan e Wlan. 
Instalação e manutenção de periféricos. Sistema operacional Windows (9X/XP/2000 Server com 
Active Directory), WindowsVista, Linux e FreeBSD. Instalação e organização de programas: direitos 
e licenças antivírus, programas de manutenção de arquivos, obtenção e instalação de drivers e 
dispositivos. Internet: conceitos gerais e protocolos. 
 
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
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Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos em segurança do trabalho. Acidentes do trabalho. 
Avaliação do trabalho e do ambiente do trabalho, quantitativa e qualitativamente. Inspeção de 
rotina do local de trabalho. Estratégia de controle. Análise do processo de trabalho. Características 
de mão de obra. Liberação de área para trabalho, para garantir a integridade física dos 
empregados e das instalações da empresa; sinalização de segurança. CAT – Comunicação de 
Acidente do Trabalho. Índices de frequência e de gravidade. EPI – Equipamento de Proteção 
Individual. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. Caracterização da exposição a riscos 
ocupacionais (físicos, químicos, biológicos e ergonômicos). Intervenção em ambiente de trabalho. 
Entendimentos sobre empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor de serviço, 
canteiro de obra, frete de trabalho, local de trabalho e plataformas, para fins de aplicação das 
NRs. Condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes. Conceitos básicos 
sobre prevenção e combate a incêndios, atuação da brigada de incêndio. O papel da CIPA e o 
contexto com o SESMT. Elaboração de relatórios e estatísticas pertinentes à segurança do 
trabalho. Planejamento e execução de metodologias relacionadas com a prevenção de acidentes. 
Aplicação e orientação prática das Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho. Outros 
problemas específicos do trabalho. Avaliação preliminar de risco. Implementação do PPRA – 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
 
MECÂNICO HIDRAULICO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: Princípios de hidráulica, estudo das leis físicas e dimensionamento 
das variáveis forças, velocidade, pressão, vazão, tempo, aceleração, potência. funcionamento de 
bombas hidráulicas, motores hidráulicos, cilindros hidráulicos, válvulas de bloqueio, válvulas 
direcionais, tecnologia dos elementos lógicos, válvulas de controle de pressão, válvulas de 
controle de vazão, válvulas proporcionais, servo válvulas, acumuladores hidráulicos, pressostatos, 
filtros, reservatórios e acessórios. Esquemas hidráulicos, simbologia conforme ABNT NBR 8896, 
8897, 8898. Exemplos de aplicação de sistemas em máquinas operatrizes, injetoras de plástico, 
sopradores de plástico e outras aplicações. Princípios da pneumática e suas características físicas 
básicas. Produção, preparação e distribuição do ar. Funcionamento de unidades de preparação do 
ar, atuadores pneumáticos, elementos de comando como válvulas direcionais, válvulas de 
bloqueio, válvulas de controle de fluxo e de controle de pressão, elementos de conexão e 
combinações de válvulas. Esquemas pneumáticos, simbologia conforme normas ISO1219 e ABNT 
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NBR 8896, 8897, 8898. Manutenção corretiva, preventiva e preditiva de equipamentos mecânicos. 
Circuitos Pneumáticos. Circuito Eletro Pneumático. Circuitos Hidráulicos. 
 
TELEFONISTA  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
 Conhecimentos Específicos: Atendimento telefônico (princípios básicos). Registro de chamadas. 
Técnicas de conversação no telefone. Atuação: voz, interesse, calma e sigilo. Postura de 
comunicação. Eficácia nas comunicações administrativas: elementos básicos no processo de 
comunicação, barreiras à comunicação, bloqueios e distorções. Fraseologia adequada para 
atendimento telefônico. Definição de termos telefônicos. Noções do Sistema Central do PABX. 
Operações por meio de aparelhos telefônicos. Equipamentos: siglas e operações. Procedimentos 
adequados quanto ao recebimento de chamadas. Meios de transmissão: como utilizar 
corretamente o serviço. Eficácia profissional e administração de tempo. Importância das relações 
humanas. Noções básicas de atendimento ao público. Ética profissional. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos: Segurança no Trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; normas de segurança; conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 
proteção coletiva (EPC). Equipamentos e materiais utilizados na atividade de bombeiro hidráulico. 
Campanhas educativas e de esclarecimentos. Noções de prevenção de acidentes e de organização 
e disciplina geral de público. Identificação e cuidados com produtos perigosos. Atividades 
operacionais de bombeiro hidráulico: ligações, substituições e extensões de água em redes 
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mestras, pré-montagem e instalações de tubos de PVC e tubos cerâmicos, instalação de 
hidrômetros, ligação e corte de água, troca de derivação. 
 
GUARITEIRO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Prática de atendimento de telefone e anotações de 
recados/reclamações de usuários. Procedimentos para evitar entrada de pessoas estranhas à 
autarquia. Procedimentos para encaminhar usuários aos setores desejados. Prevenção de 
acidentes. Vigilância do Patrimônio Público. Controle de entrada e saída de veículos em 
estacionamento de Repartições Públicas. Regras básicas de comportamento profissional. Regras 
de relações humanas. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Manutenção da segurança no 
trabalho. Noções de Administração Pública. 
 
MENSAGEIRO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
Conhecimentos Específicos:  Postura de comunicação. Leitura de hidrômetros. Eficácia 
profissional e administração de tempo. Noções básicas de atendimento ao público. Ética 
profissional. 
 
PEDREIRO  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
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Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Segurança no Trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas 
e prevenção; normas de segurança; conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Identificação e utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 
proteção coletiva (EPC). Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Execução de trabalhos 
de alvenaria e concretos. Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, 
ambiental, de utensílios e equipamentos. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de pedreiro. Interpretação de Desenhos e Plantas de Engenharia. Estabilidade 
de muros e arrimo. Permeabilidade. Materiais de construção: aglomerantes; cimento e agregados; 
preparos, utilização e controle do concreto. Alvenaria e revestimentos de paredes e pisos. 
Ferramentas e equipamentos utilizados. Revestimentos. Medições utilizadas em uso adequado de 
ferramentas e materiais. Montagens de estruturas (tesoura, entroncamento), construção em 
alvenaria de caixas diluidoras de esgoto sanitário 
 
ZELADOR II  
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen. 
 MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. 
Média aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. 
Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de 
medidas usuais. Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. 
Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Manutenção e conservação das dependências, cuidado com a 
ordem de suas dependências, dos móveis; máquinas e utensílios; serviços de zeladoria, serviços de 
vigilância, Procedimentos para realizar vistorias em prédios. Prevenção de acidentes. Prevenção 
de incêndios. Vigilância do Patrimônio Público. Regras básicas de comportamento profissional. 
Regras de relações humanas. Direitos e Deveres do Funcionário Público. Manutenção da 
segurança no trabalho. Noções de Administração Pública. Controle de registros e comportas de 
barragem de captação de água bruta. 
 
MOTORISTA e OPERADOR DE MAQUINA 
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não 
literários). Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de 
palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: 
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emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. 
Uso do hífen.  
MATEMÁTICA: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema.  
 
CALCETEIRO; CANTINEIRA; SERVENTE (LIMPEZA); CAPINADOR ; OPERADOR SANITÁRIO; 
OPERÁRIO  DE SERVIÇOS GERAIS: 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema 
de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. 
Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. 
Resolução de situações-problema. 
 

 
 
ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 
Língua portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática: 1 Operações com números reais. 2 Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. 3 Razão e proporção. 4 Porcentagem. 5 Regra de três simples e composta. 6 Média 
aritmética simples e ponderada. 7 Juros simples e compostos. 8 Equação do 1.º e 2.º graus.  
Raciocínio lógico. 10 Resolução de situações-problema.  
Conhecimentos específicos:  
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Introdução ao direito administrativo. 1.1 Origem, natureza jurídica e 
objeto do direito administrativo. 1.2 Os diferentes critérios adotados para a conceituação do 
direito administrativo. 1.3 Fontes do direito administrativo. 1.4 Sistemas administrativos: sistema 
inglês, sistema francês e sistema adotado no Brasil. 2 Administração pública. 2.1 Administração 
pública em sentido amplo e em sentido estrito. 2.2 Administração pública em sentido objetivo e 
em sentido subjetivo. 2.3 Princípios expressos e implícitos da administração pública. 3 Regime 

Instituto de Previdência  dos Servidores Públicos Municipais de Formiga – 
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jurídico‐administrativo. 3.1 Conceito. 3.2 Supremacia do interesse público sobre o privado e 
indisponibilidade, pela Administração, dos interesses púbicos. 3.3 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 4 Organização administrativa. 4.1 Centralização, descentralização, 
concentração e desconcentração. 4.2 Administração direta. 4.3 Administração indireta. 4.4 
Serviços sociais autônomos; Entidades de apoio; Organizações sociais; Organizações da sociedade 
civil de interesse público. 4.5 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 5 Atos 
administrativos. 5.1 Conceito. 5.2 Fatos da administração, atos da administração e atos 
administrativo. 5.3 Requisitos ou elementos. 5.4 Atributos. 5.5 Classificação. 5.6 Atos 
administrativos em espécie. 5.7 O silêncio no direito administrativo. 5.8 Extinção dos atos 
administrativos: revogação, anulação e cassação. 5.9 Convalidação. 5.10 Vinculação e 
discricionariedade. 5.11 Atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 5.12 Decadência 
administrativa. 5.13 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 6 Processo administrativo. 
6.1 Lei nº 9.784/1999. 6.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 6.3 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 7 Poderes e deveres da administração pública. 7.1 Poder regulamentar. 7.2 
Poder hierárquico. 7.3 Poder disciplinar. 7.4 Poder de polícia. 7.5 Dever de agir. 7.6 Dever de 
eficiência. 7.7 Dever de probidade. 7.8 Dever de prestação de contas. 7.9 Uso e abuso do poder. 
7.10 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 8 Serviços públicos. 8.1 Legislação 
pertinente. 8.1.1 Lei nº 8.987/1995. 8.1.2 Lei nº 11.079/2004 e suas alterações (parceria público‐
privada). 8.2 Disposições doutrinárias. 9 Intervenção do Estado na propriedade. 9.1 Conceito. 9.2 
Fundamento. 9.3 Modalidades. 9.4 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 10 Licitações. 
10.1 Legislação pertinente. 10.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 10.1.2 Lei nº 10.520/2002 e 
demais disposições normativas relativas ao pregão. 10.1.3 Decreto nº 7.892/2013 e suas 
alterações (Sistema de Registro de Preços). 10.1.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas). 10.1.5 Fundamentos constitucionais. 10.1.6 Lei 
Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 10.2 Disposições doutrinárias. 10.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 11 Contratos administrativos. 11.1 Legislação pertinente. 11.1.1 
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 11.1.2 Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial 
CGU/MF/MP nº 507/2011 e suas alterações. 11.1.3 Lei nº 11.107/2005 e suas alterações e Decreto 
nº 6.017/2007 (consórcios públicos). 11.1.4. Lei nº 13.019/2014 (regime jurídico das parcerias 
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil) e suas alterações. 11.2 
Disposições doutrinárias. 11.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 12 Controle da 
administração pública. 12.1 Conceito. 12.2 Classificação das formas de controle. 12.3 Controle 
exercido pela administração pública. 12.4 Controle legislativo. 12.5 Controle judicial. 12.6 
Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 13 Improbidade administrativa. 13.1 Lei nº 
8.429/1992 e suas alterações. 13.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 13.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 14 Agentes públicos. 14.1 Legislação pertinente. 14.1.1  Lei 
Complementare nº  41/2011 – Estatuto do Servidor Público do Município de Formiga, e, Lei 
Complementar nº 44/2011 – Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga.. 
14.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 14.2 Disposições doutrinárias. 14.3 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 15 Bens públicos. 15.1 Conceito. 15.2 Classificação. 15.3 
Características. 15.4 Espécies. 15.5 Afetação e desafetação. 15.6 Aquisição e alienação. 15.7 Uso 
dos bens públicos por particular. 15.8 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 16 
Responsabilidade civil do Estado. 16.1 Evolução histórica. 16.2 Teorias subjetivas e objetivas da 
responsabilidade patrimonial do Estado. 16.3 Responsabilidade civil do Estado no direito 
brasileiro. 16.4 Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. 16.5 Causas 
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 32 16.6 Reparação do dano. 16.7 Direito 
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de regresso. 16.8 Responsabilidade primária e subsidiária. 16.9 Responsabilidade do Estado por 
atos legislativos. 16.10 Responsabilidade do Estado por atos judiciais.  
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 1.2 
Supremacia da Constituição. 1.3 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.4 Interpretação das 
normas constitucionais. 1.5 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 2 Poder constituinte. 
2.1 Características. 2.2 Poder constituinte originário. 2.3 Poder constituinte derivado. 3 Princípios 
fundamentais. 3.1. Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 4 Direitos e garantias 
fundamentais. 4.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2 Habeas corpus, mandado de 
segurança, mandado de injunção e habeas data. 4.3 Direitos sociais. 4.4 Nacionalidade. 4.5 
Direitos políticos. 4.6 Partidos políticos. 4.7 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 5 
Organização do Estado. 5.1 Organização político‐ administrativa. 5.2 Estado federal brasileiro. 5.3 
A União. 5.4 Estados federados. 5.5 Municípios. 5.6 O Distrito Federal. 5.7 Territórios. 5.8 
Intervenção federal. 5.9 Intervenção dos estados nos municípios. 5.10 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 6 Administração pública. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Servidores públicos. 6.3 
Militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. 6.4 Jurisprudência aplicada dos 
tribunais superiores. 7 Organização dos poderes no Estado. 7.1 Mecanismos de freios e 
contrapesos. 7.2 Poder Legislativo. 7.3 Poder Executivo. 7.4 Poder Judiciário. 7.5 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 8 Funções essenciais à Justiça. 8.1 Ministério Público. 8.2 
Advocacia Pública. 8.3 Advocacia e Defensoria Pública. 8.4 Jurisprudência aplicada dos tribunais 
superiores. 9 Controle da constitucionalidade. 9.1 Sistemas gerais e sistema brasileiro. 9.2 
Controle incidental ou concreto. 9.3 Controle abstrato de constitucionalidade. 9.4 Exame in 
abstractu da constitucionalidade de proposições legislativas. 9.5 Ação declaratória de 
constitucionalidade. 9.6 Ação direta de inconstitucionalidade. 9.7 Arguição de descumprimento de 
preceito fundamental. 9.8 Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 9.9 Ação direta de 
inconstitucionalidade interventiva. 9.10 Controle concreto e abstrato de constitucionalidade do 
direito municipal. 9.11 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 10 Defesa do Estado e das 
instituições democráticas. 10.1 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 11 Sistema 
Tributário Nacional. 11.1 Princípios gerais. 11.2 Limitações do poder de tributar. 11.3 Impostos da 
União, dos Estados e dos municípios. 11.4 Repartição das receitas tributárias. 11.5 Jurisprudência 
aplicada dos tribunais superiores. 12 Finanças públicas. 12.1 Normas gerais. 12.2 Orçamentos. 
12.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 13 Ordem econômica e financeira. 13.1 
Princípios gerais da atividade econômica. 13.2 Política urbana, agrícola e fundiária e reforma 
agrária. 13.3 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 14 Sistema Financeiro Nacional. 15 
Ordem social. 16 Lei Orgânica do Município de Formiga. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015  – Novo Código de Processo Civil. 2 Normas 
processuais civis. 3 A jurisdição. 4 A Ação. 4.1 Conceito, natureza, elementos e características. 4.2 
Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 Pressupostos processuais. 6 Preclusão. 7 Sujeitos do 
processo. 7.1 Capacidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das partes e procuradores. 7.3 
Procuradores. 7.4 Sucessão das partes e dos procuradores. 8 Litisconsórcio. 9 Intervenção de 
terceiros. 10 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 12 Advocacia 
Pública. 13 Defensoria pública. 14 Atos processuais. 14.1 Forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 
Prazos. 14.4 Comunicação dos atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 Distribuição e registro. 14.7 
Valor da causa. 15 Tutela provisória. 15.1 Tutela de urgência. 15.2 Disposições gerais. 16 
Formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do cumprimento de 
sentença. 17.1 Procedimento comum. 17.2 Disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4 
Improcedência liminar do pedido. 17.5 Audiência de conciliação ou de mediação. 17.6 
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Contestação, reconvenção e revelia. 17.7 Audiência de instrução e julgamento. 17.8 Providências 
preliminares e de saneamento. 17.9 Julgamento conforme o estado do processo. 17.10 Provas. 
17.11 Sentença e coisa 33 julgada. 17.12 Cumprimento da sentença. 17.13 Disposições Gerais. 
17.14 Cumprimento. 17.15 Liquidação. 18 Procedimentos Especiais. 19 Procedimentos de 
jurisdição voluntária. 20 Processos de execução. 21 Processos nos tribunais e meios de 
impugnação das decisões judiciais. 22 Livro Complementar. 23 Disposições finais e transitórias. 24 
Mandado de segurança. 25 Ação popular. 26 Ação civil pública. 27 Ação de improbidade 
administrativa. 28 Reclamação constitucional. 29 Lei nº 8.245/1991 e suas alterações (Locação de 
imóveis urbanos). 29.1 Procedimentos.  
DIREITO CIVIL: 1 Lei de introdução às normas do direito brasileiro. 1.1 Vigência, aplicação, 
obrigatoriedade, interpretação e integração das leis. 1.2 Conflito das leis no tempo. 1.3 Eficácia 
das leis no espaço. 2 Pessoas naturais. 2.1 Conceito. 2.2 Início da personalidade. 2.3 
Personalidade. 2.4 Capacidade. 2.5 Direitos da personalidade. 2.6 Nome civil. 2.7 Estado civil. 2.8 
Domicílio. 2.9 Ausência. 3 Pessoas jurídicas. 3.1 Disposições Gerais. 3.2. Conceito e elementos 
caracterizadores. 3.3 Constituição. 3.4 Extinção. 3.5 Capacidade e direitos da personalidade. 3.6 
Domicílio. 3.7 Sociedades de fato. 3.8 Associações. 3.9 Sociedades. 3.10 Fundações. 3.11 Grupos 
despersonalizados. 3.12 Desconsideração da personalidade jurídica. 3.13 Responsabilidade da 
pessoa jurídica e dos sócios. 4 Bens. 4.1 Diferentes classes. 4.2 Bens Corpóreos e incorpóreos. 4.3 
Bens no comércio e fora do comércio. 5 Fato jurídico. 6 Negócio jurídico. 6.1 Disposições gerais. 
6.2 Classificação e interpretação. 6.3 Elementos. 6.4 Representação. 6.5 Condição, termo e 
encargo. 6.6 Defeitos do negócio jurídico. 6.7 Existência, eficácia, validade, invalidade e nulidade 
do negócio jurídico. 6.8 Simulação. 7 Atos jurídicos lícitos e ilícitos. 8 Prescrição e decadência. 9 
Prova do fato jurídico. 10 Obrigações. 10.1 Características. 10.2 Elementos 10.3 Princípios. 10.4 
Boa‐fé. 10.5 Obrigação complexa (a obrigação como um processo). 10.6 Obrigações de dar. 10.7 
Obrigações de fazer e de não fazer. 10.8 Obrigações alternativas e facultativas. 10.9 Obrigações 
divisíveis e indivisíveis. 10.10 Obrigações solidárias. 10.11 Obrigações civis e naturais, de meio, de 
resultado e de garantia. 10.12 Obrigações de execução instantânea, diferida e continuada. 10.13 
Obrigações puras e simples, condicionais, a termo e modais. 10.14 Obrigações líquidas e ilíquidas. 
10.15 Obrigações principais e acessórias. 10.16 Transmissão das obrigações. 10.17 Adimplemento 
e extinção das obrigações. 10.18 Inadimplemento das obrigações. 11 Contratos. 11.1 Princípios. 
11.2 Classificação. 11.3 Contratos em geral. 11.4 Disposições gerais. 11.5 Interpretação. 11.6 
Extinção. 11.7 Espécies de contratos regulados no Código Civil. 12 Atos unilaterais. 13 
Responsabilidade civil. 14 Preferências e privilégios creditórios. 15 Posse. 16 Direitos reais. 16.1 
Disposições gerais. 16.2 Propriedade. 16.3 Superfície. 16.4 Servidões. 16.5 Usufruto. 16.6 Uso. 
16.7 Habitação. 16.8 Direito do promitente comprador. 17 Direitos reais de garantia. 17.1 
Características. 17.2 Princípios. 17.3 Penhor, hipoteca e anticrese. 18 Direito das sucessões. 18.1 
Sucessão em geral. 18.2 Sucessão legítima. 18.3 Sucessão testamentária. 18.4 Inventário e 
partilha. Lei nº 6.015/1973 (Registros Públicos). 19.1 Noções gerais, registros, presunção de fé 
pública, prioridade, especialidade, legalidade, continuidade, transcrição, inscrição e averbação. 
19.2 Procedimento de dúvida. 20 Lei nº 10.741/2003 e suas alterações (Estatuto do Idoso).  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1. Seguridade Social. 1.1 Origem e evolução legislativa no Brasil. 1.2 
Conceituação. Seguridade Social: Noções Gerais. 1.3 Organização e princípios constitucionais. 2. 
Legislação Previdenciária. 2.1 Conteúdo, fontes, autonomia. - Tema doutrinário. 2.2 Aplicação das 
normas previdenciárias. 2.2.1 Vigência, hierarquia, interpretação e integração. 3. Regime Geral de 
Previdência Social. 3.1 Segurados obrigatórios 3.2 Conceito, características e abrangência: 
empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado 
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especial. Filiação e inscrição. Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição. 3.5 
Trabalhadores excluídos do Regime Geral. 4. Decreto 3.048/99 e alterações posteriores. 5. 
Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado. 6. Plano de Benefícios da 
Previdência Social: Beneficiários e Espécies de prestações. 6.1  Benefícios, disposições gerais e 
específicas. 6.2 Períodos de carência. 6.3 Salário-de-benefício. 6.4 Renda mensal do benefício. 6.5 
Reajustamento do valor dos benefícios. 7 Dos Regimes Próprios de Previdência 7.1 Das Emendas 
Constitucionais: Emenda Constitucional nº 18, de  05 de fevereiro de 1998;  Emenda 
Constitucional nº 19, de  04 de junho 1998; Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 
1998; Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000; Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003; Emenda Constitucional nº 47, de 06 de julho de 2005; Emenda 
Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012 ; Emenda Constitucional Nº 79, de 27 de maio de 
2014; Emenda Constitucional nº 88, de 07 de maio de 2015. 7.2 Das Leis: Lei nº 9.717, de 27 de 
novembro de 1998; Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004; 
Lei Complementar nº 152, de 03 de dezembro de 2015; Lei Municipal  4172 de 31 de março de 
2009, que Reestrutura o RPPS – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do 
Município de Formiga - MG e dá outras providencias. 7.3 Orientação Normativa SPS/MPS nº 02, de 
31 de março de 2009. 
 
CONTROLADOR  INTERNO  PREVIDENCIÁRIO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  
Matemática 1 Números reais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e 
potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores; máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum; problemas. 2 Proporcionalidade: razões e proporções; divisão em partes 
diretamente e inversamente proporcionais. 3 Média aritmética. 4 Regras de três simples e 
composta. 5 Porcentagem. 6 Funções, equações e inequações de 1º e de 2º graus: conceito, 
representação gráfica, problemas. 7 Matemática financeira. 7.1 Juros simples e compostos: 
capitalização e descontos. 7.2 Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e 
aparente. 7.3 Planos ou sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. 7.4 Cálculo 
financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 7.5 
Taxas de retorno. 
Conhecimentos específicos: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais. 2 Direitos e garantias fundamentais. 2.1 
Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos 
políticos, partidos políticos. 3 Organização político-administrativa do Estado. 3.1 Estado federal 
brasileiro, União, estados, Distrito Federal e municípios. 4 Da Administração Pública. 5 Poder 
Executivo. 5.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da República. 6 Poder Legislativo. 6.1 
Estrutura. 6.2 Funcionamento e atribuições. 6.3 Processo legislativo. 6.4 Fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária. 6.5 Comissões parlamentares de inquérito. 7 Poder Judiciário. 7.1 
Disposições gerais. 7.2 Órgãos do Poder Judiciário. 7.2.1 Organização e competências. 7.2.2 
Conselho Nacional de Justiça. 7.2.2.1 Composição e competências. 8 Funções essenciais à Justiça. 
8.1 Ministério Público, Advocacia Pública. 8.2 Defensoria Pública. 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/12/EMENDA-CONSTITUCIONAL-N%C2%BA-19-de-04jun1998-atualizada-at%C3%A9-11dez2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/12/EMENDA-CONSTITUCIONAL-N%C2%BA-19-de-04jun1998-atualizada-at%C3%A9-11dez2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTITUCIONALN20de15dez1998-atualizadaate31dez2003.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTITUCIONALN20de15dez1998-atualizadaate31dez2003.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN25de14fev2000.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN41de19dez2003-atualizadaate30mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN41de19dez2003-atualizadaate30mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/EMENDACONSTIN47de05jul2005.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/EMENDACONSTIN47de05jul2005.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTI7029mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTI7029mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN79de27maio2014.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN79de27maio2014.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/Lein9.717de27nov1998atualizadaate04jun2009-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/Lein9.717de27nov1998atualizadaate04jun2009-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/10/Lei-9796-de-05mai1999-atualizada-at%C3%A9-03out2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/07/Lei-10887-de-18jun2004-atualizada-ate-10abr2018.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
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NOÇÕES DE CONTABILIDADE: 1 Contabilidade Geral. 1.1 Conceito, finalidade e campo de atuação. 
1.2 Patrimônio: componentes, equação fundamental do patrimônio, situação líquida, 
representação gráfica. 1.3 Atos e fatos administrativos: conceitos, fatos permutativos, 
modificativos e mistos. 1.4 Fatos contábeis: receitas, custos, despesas, encargos, perdas e 
provisões. 1.5 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e saldos. 1.6 Plano de 
contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 1.7 Escrituração: 
conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, livros de 
escrituração, métodos e processos. 1.8 Princípios contábeis. 1.9 Balancete de verificação: 
conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 1.10 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo e 
composição. 1.11 Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo e composição. 2 
Contabilidade Pública. 2.1 Conceito, objeto e regime. 2.2 Campo de aplicação. 2.3 Patrimônio nas 
entidades públicas: bens públicos, classificação dos bens públicos, dívida pública fundada ou 
consolidada, dívida flutuante, patrimônio financeiro e patrimônio permanente. 2.4 Receita e 
Despesa públicas: definições, estágios (etapas), procedimentos contábeis e divulgação 
(evidenciação). 2.4.1 Receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias. 2.4.2 Restos a 
pagar. 2.4.3 Dívida Pública. 2.4.4 Despesas de exercícios anteriores. 2.4.5 Operações de Crédito. 
2.5 Demonstrativos: Balancetes, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial, 
Demonstração das Variações Patrimoniais, Relatório Resumido de Execução Orçamentária e 
Relatório de Gestão Fiscal. 2.6 Noções de orçamento: 2.6.1 Orçamento Público: tipos. 2.6.2 Plano 
Plurianual. 2.6.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2.6.4 Lei Orçamentária Anual. 2.6.5 Ciclo 
Orçamentário. 2.6.6 Princípios Orçamentários.  
NOÇÕES DE AUDITORIA: 1 Noções de Auditoria financeira (Normas Técnicas de Auditoria - NBC 
TA). 1.1 Estrutura conceitual. 1.2 Objetivos gerais da auditoria do auditor independente e a 
condução da auditoria em conformidade com normas de auditoria. 2 Auditoria no Setor Público. 
2.1 Finalidades e objetivos da Auditoria Governamental. 2.2 Abrangência de atuação. 2.3 Formas e 
Tipos. 2.4 Normas relativas à execução dos trabalhos. Normas de auditoria governamental (NAG) 
aplicáveis ao controle interno. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Estado, governo e administração pública. 1.1 Conceitos. 1.2 
Elementos. 2 Direito administrativo. 2.1 Conceito. 2.2 Objeto. 2.3 Fontes. 3 Ato administrativo. 3.1 
Conceito, requisitos, atributos. 3.2 Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação 
e convalidação. 3.3 Decadência administrativa. 4 Agentes públicos. 4.1 Legislação pertinente. 4.1.1 
Lei Estadual nº 869/1952. 4.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 4.2 Disposições 
doutrinárias. 4.2.1 Conceito. 4.2.2 Cargo, emprego e função pública. 4.2.3 Provimento. 4.2.4 
Vacância. 4.2.5 Efetividade, estabilidade e vitaliciedade. 4.2.6 Remuneração. 4.2.7 Direitos e 
deveres. 4.2.8 Responsabilidade. 4.2.9 Processo administrativo disciplinar. 5 Poderes da 
Administração Pública. 5.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 5.2 Abuso de poder. 
6 Regime jurídico - administrativo. 6.1 Princípios expressos e implícitos da administração pública. 7 
Responsabilidade civil do Estado. 7.1 Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 7.2 
Responsabilidade por omissão do Estado. 7.3 Requisitos para a demonstração da responsabilidade 
do Estado. 7.4 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 7.5 Reparação do 
dano. 7.6 Direito de regresso. 8 Serviços públicos. 8.1 Formas de prestação e meios de execução. 
8.2 Delegação: concessão, permissão e autorização. 8.3 Princípios. 9 Organização administrativa. 
9.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 9.2 Administração direta e 
indireta. 9.3 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 9.4 
Entidades paraestatais e terceiro setor: serviços sociais autônomos, entidades de apoio, 
organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público. 10 Controle da 
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administração pública. 10.1 Controle exercido pela administração pública. 10.2 Controle judicial. 
10.3 Controle legislativo. 10.4 Controle exercido pelos Tribunais de contas. 10.5 Improbidade 
administrativa: Lei nº 8.429/1992, e suas alterações. 11 Licitações e contratos administrativos. 
11.1 Legislação pertinente. 11.1.1 Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 11.1.2 Lei nº 10.520/2002, 
e suas alterações e demais disposições normativas relativas ao pregão. 11.1.3 Decreto nº 
7.892/2013, e suas alterações (Sistema de Registro de Preços). 11.1.4 Lei nº 12.462/2011, e suas 
alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas). 12 Lei nº 13.303/2016 (Lei das 
Estatais). 13 Lei nº 8.987/1995, e suas alterações (Lei de Concessões). 14 Lei nº 11.079/2004, e 
suas alterações (Parcerias Público-privadas). 15 Lei nº 9.717/1998 (Organização e funcionamento 
dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos). 
 
ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ORÇAMENTO PÚBLICO: 1 Orçamento público. 
1.1 Conceito 1.2 Técnicas orçamentárias. 1.3 Princípios orçamentários. 1.4 Ciclo orçamentário. 1.5 
Processo orçamentário. 2 O orçamento público no Brasil. 2.1 Sistema de planejamento e de 
orçamento federal. 2.2 Plano plurianual. 2.3 Diretrizes orçamentárias. 2.4 Orçamento anual. 2.5 
Sistema e processo de orçamentação. 2.6 Classificações orçamentárias. 2.7 Estrutura 
programática. 2.8 Créditos ordinários e adicionais. 3 Programação e execução orçamentária e 
financeira. 3.1 Descentralização orçamentária e financeira. 3.2 Acompanhamento da execução. 3.3 
Sistemas de informações. 3.4 Alterações orçamentárias. 4 Receita pública. 4.1 Conceito e 
classificações. 4.2 Estágios. 4.3 Fontes. 4.4 Dívida ativa. 5 Despesa pública. 5.1 Conceito e 
classificações. 5.2 Estágios. 5.3 Restos a pagar. 5.4 Despesas de exercícios anteriores. 5.5 Dívida 
flutuante e fundada. 5.6 Suprimento de fundos. 6 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 7 Lei nº 4.320/1964. 8 Transferências voluntárias. 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1. Seguridade Social. 1.1 Origem e evolução legislativa no Brasil. 1.2 
Conceituação. Seguridade Social: Noções Gerais. 1.3 Organização e princípios constitucionais. 2. 
Legislação Previdenciária. 2.1 Conteúdo, fontes, autonomia. - Tema doutrinário. 2.3 Aplicação das 
normas previdenciárias. 2.3.1 Vigência, hierarquia, interpretação e integração. 7. Regime Próprio 
de Previdência Social: 7.1 Das Emendas Constitucionais: Emenda Constitucional nº 18, de  05 de 
fevereiro de 1998;  Emenda Constitucional nº 19, de  04 de junho 1998; Emenda Constitucional nº 
20, de 15 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000; 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; Emenda Constitucional nº 47, de 06 de 
julho de 2005; Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012 ; Emenda Constitucional Nº 
79, de 27 de maio de 2014; Emenda Constitucional nº 88, de 07 de maio de 2015. 7.2 Das Leis: Lei 
nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999; Lei nº 10.887, de 18 
de junho de 2004; Lei Complementar nº 152, de 03 de dezembro de 2015; Lei Municipal  4172 de 
31 de março de 2009, que Reestrutura o RPPS – Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Formiga - MG e dá outras providencias. 7.3 Orientação 
Normativa SPS/MPS nº 02, de 31 de março de 2009. 
 
CONTADOR  PREVIDENCIÁRIO 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. Significação das palavras no contexto. Uso do 
hífen.  

http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/12/EMENDA-CONSTITUCIONAL-N%C2%BA-19-de-04jun1998-atualizada-at%C3%A9-11dez2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTITUCIONALN20de15dez1998-atualizadaate31dez2003.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTITUCIONALN20de15dez1998-atualizadaate31dez2003.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN25de14fev2000.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN41de19dez2003-atualizadaate30mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/EMENDACONSTIN47de05jul2005.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/EMENDACONSTIN47de05jul2005.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/EMENDACONSTIN47de05jul2005.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTI7029mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN79de27maio2014.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN79de27maio2014.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/Lein9.717de27nov1998atualizadaate04jun2009-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/Lein9.717de27nov1998atualizadaate04jun2009-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/10/Lei-9796-de-05mai1999-atualizada-at%C3%A9-03out2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/07/Lei-10887-de-18jun2004-atualizada-ate-10abr2018.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/07/Lei-10887-de-18jun2004-atualizada-ate-10abr2018.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
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Matemática: 1 Números reais: operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e 
potenciação); expressões numéricas; múltiplos e divisores; máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum; problemas. 2 Proporcionalidade: razões e proporções; divisão em partes 
diretamente e inversamente proporcionais. 3 Média aritmética. 4 Regras de três simples e 
composta. 5 Porcentagem. 6 Funções, equações e inequações de 1º e de 2º graus: conceito, 
representação gráfica, problemas. 7 Matemática financeira. 7.1 Juros simples e compostos: 
capitalização e descontos. 7.2 Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e 
aparente. 7.3 Planos ou sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. 7.4 Cálculo 
financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. 7.5 
Taxas de retorno. 
Conhecimentos específicos: CONTABILIDADE GERAL: 1 Contabilidade Geral. 1.1 Conceito, 
finalidade e campo de atuação. 1.2 Patrimônio: componentes, equação fundamental do 
patrimônio, situação líquida, representação gráfica. 1.3 Atos e fatos administrativos: conceitos, 
fatos permutativos, modificativos e mistos. 1.4 Fatos contábeis: receitas, custos, despesas, 
encargos, perdas e provisões. 1.5 Contas: conceitos, contas de débitos, contas de créditos e 
saldos. 1.6 Plano de contas: conceitos, elenco de contas, função e funcionamento das contas. 1.7 
Escrituração: conceitos, lançamentos contábeis, elementos essenciais, fórmulas de lançamentos, 
livros de escrituração, métodos e processos. 1.8 Princípios contábeis. 1.9 Balancete de verificação: 
conceitos, modelos e técnicas de elaboração. 1.10 Balanço patrimonial: conceitos, objetivo e 
composição. 1.11 Demonstração de resultado de exercício: conceito, objetivo e composição. 
CONTABILIDADE PÚBLICA: 1 Contabilidade Pública: conceituação, objeto e campo de aplicação. 2 
Composição do Patrimônio Público. 2.1 Patrimônio Público. 2.2 Ativo. 2.3 Passivo. 2.4 Saldo 
Patrimonial. 3 Receita e Despesa públicas: definições, estágios (etapas), procedimentos contábeis 
e divulgação (evidenciação). 3.1 Receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias. 3.2 
Restos a pagar. 3.3 Dívida Pública. 3.4 Despesas de exercícios anteriores. 3.5 Operações de 
Crédito. 4 Variações Patrimoniais. 4.1 Qualitativas. 4.2 Quantitativas: receita e despesa sob o 
enfoque patrimonial. 4.3 Realização da variação patrimonial. 4.4 Resultado patrimonial. 5 
Mensuração de ativos. 5.1 Ativo Imobilizado. 5.2 Ativo Intangível. 5.3 Reavaliação e redução ao 
valor recuperável. 5.4 Depreciação, amortização e exaustão. 6 Mensuração de passivos. 6.1 
Provisões. 6.2 Passivos Contingentes. 7 Tratamento contábil aplicável aos impostos e 
contribuições. 8 Sistema de custos. 8.1 Aspectos legais do sistema de custos. 8.2 Ambiente da 
informação de custos. 8.3 Características da informação de custos. 8.4 Terminologia de custos. 9 
Plano de contas aplicado ao setor público. 10 Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. 
10.1 Balanço orçamentário. 10.2 Balanço Financeiro. 10.3 Demonstração das variações 
patrimoniais. 10.4 Balanço patrimonial. 10.5 Demonstração de fluxos de caixa. 10.6 Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido. 10.7 Notas explicativas às demonstrações contábeis. 10.8 
Consolidação das demonstrações contábeis. 11 Transações no setor público. 12 Execução 
orçamentária e financeira. 13 Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TSP Estrutura Conceitual, 
de 23 de Setembro de 2016. 14 MCASP 8ª edição. 15 Regime contábil. 16 Planejamento Público. 
16.1 Orçamento Público: tipos. 16.2 Plano Plurianual. 16.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias. 16.4 
Lei Orçamentária Anual. 16.5 Ciclo Orçamentário. 16.6 Princípios Orçamentários. 
ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ORÇAMENTO PÚBLICO: 1 Orçamento público. 
1.1 Conceito 1.2 Técnicas orçamentárias. 1.3 Princípios orçamentários. 1.4 Ciclo orçamentário. 1.5 
Processo orçamentário. 2 O orçamento público no Brasil. 2.1 Sistema de planejamento e de 
orçamento federal. 2.2 Plano plurianual. 2.3 Diretrizes orçamentárias. 2.4 Orçamento anual. 2.5 
Sistema e processo de orçamentação. 2.6 Classificações orçamentárias. 2.7 Estrutura 
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programática. 2.8 Créditos ordinários e adicionais. 3 Programação e execução orçamentária e 
financeira. 3.1 Descentralização orçamentária e financeira. 3.2 Acompanhamento da execução. 3.3 
Sistemas de informações. 3.4 Alterações orçamentárias. 4 Receita pública. 4.1 Conceito e 
classificações. 4.2 Estágios. 4.3 Fontes. 4.4 Dívida ativa. 5 Despesa pública. 5.1 Conceito e 
classificações. 5.2 Estágios. 5.3 Restos a pagar. 5.4 Despesas de exercícios anteriores. 5.5 Dívida 
flutuante e fundada. 5.6 Suprimento de fundos. 6 Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 7 Lei nº 4.320/1964. 8 Transferências voluntárias. 
 
ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO 
Língua Portuguesa: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia 
oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de 
crase. 7 Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 
Regências nominal e verbal. 11 Significação das palavras. 12 Redação de correspondências oficiais 
(conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. 
Potências e raízes. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média 
aritmética simples e ponderada. Juros simples e compostos. Equação do 1.º e 2.º graus. Raciocínio 
lógico. Resolução de situações-problema.  
Conhecimentos específicos: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Estado, governo e 
Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 2 
Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. 3 Organização administrativa da União; 
administração direta e indireta. 4 Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e 
prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, 
remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade 
civil, criminal e administrativa. 5 Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; 
poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 6 Ato administrativo: validade, 
eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; 
vinculação e discricionariedade. 7 Serviços Públicos: conceito, classificação, regulamentação e 
controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. 8 Controle e 
responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; 
responsabilidade civil do Estado. Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da 
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências). 9 Lei n°9.784/1999 
(Lei do Processo Administrativo). 
NOÇÕES DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1. Seguridade Social. 1.1 Origem e evolução legislativa no 
Brasil. 1.2 Conceituação. Seguridade Social: Noções Gerais. 1.3 Organização e princípios 
constitucionais. 2. Legislação Previdenciária. 2.1 Conteúdo, fontes, autonomia. - Tema doutrinário. 
2.3 Aplicação das normas previdenciárias. 2.3.1 Vigência, hierarquia, interpretação e integração. 7. 
Regime Próprio de Previdência Social: 7.1 Das Emendas Constitucionais: Emenda Constitucional 
nº 18, de  05 de fevereiro de 1998;  Emenda Constitucional nº 19, de  04 de junho 1998; Emenda 
Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998; Emenda Constitucional nº 25, de 14 de 
fevereiro de 2000; Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; 
Emenda Constitucional nº 47, de 06 de julho de 2005; Emenda Constitucional nº 70, de 29 de 
março de 2012 ; Emenda Constitucional Nº 79, de 27 de maio de 2014; Emenda Constitucional nº 
88, de 07 de maio de 2015. 7.2 Das Leis: Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998; Lei nº 9.796, de 
05 de maio de 1999; Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004; Lei Complementar nº 152, de 03 de 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/12/EMENDA-CONSTITUCIONAL-N%C2%BA-19-de-04jun1998-atualizada-at%C3%A9-11dez2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTITUCIONALN20de15dez1998-atualizadaate31dez2003.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTITUCIONALN20de15dez1998-atualizadaate31dez2003.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN25de14fev2000.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN25de14fev2000.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN41de19dez2003-atualizadaate30mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/EMENDACONSTIN47de05jul2005.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/07/EMENDACONSTIN47de05jul2005.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTI7029mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTI7029mar2012.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/EMENDACONSTIN79de27maio2014.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/Lein9.717de27nov1998atualizadaate04jun2009-1.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/10/Lei-9796-de-05mai1999-atualizada-at%C3%A9-03out2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/10/Lei-9796-de-05mai1999-atualizada-at%C3%A9-03out2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/07/Lei-10887-de-18jun2004-atualizada-ate-10abr2018.pdf
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dezembro de 2015; Lei Municipal  4172 de 31 de março de 2009, que Reestrutura o RPPS – Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Formiga - MG e dá outras 
providencias. 7.3 Orientação Normativa SPS/MPS nº 02, de 31 de março de 2009 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: 
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e 
sentido que imprimem às relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Crase. Significação das palavras no contexto.  
Matemática: 1 Operações com números reais. 2 Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. 3 Razão e proporção. 4 Porcentagem. 5 Regra de três simples e composta. 6 Média 
aritmética simples e ponderada. 7 Juros simples. 8 Equação do 1.º grau. 9 Raciocínio lógico. 10 
Resolução de situações-problema.  
 

 
 

 
 
ADVOGADO PÚBLICO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Representar o Município, judicial ou extrajudicialmente, ativa ou 
passivamente, seja como autor, réu, litisconsorte, opoente, ou terceiro interessado, mediante 
designação de poderes do Procurador Municipal, observando prazos, normas e procedimentos 
legais; Preparar minuta de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário, em mandado de 
segurança impetrado contra ato de autoridade do Poder Executivo; Emitir parecer em processo 
administrativo e responder a consultas formuladas por outros órgãos da Administração, em ambas 
as hipóteses, quando designado pelo Procurador Municipal; Participar, por determinação do 
Procurador Municipal, de comissão ou grupo de trabalho; Sugerir declaração de nulidade de ato 
administrativo ou a sua revogação; Examinar, previamente, minuta de contrato e outros 
instrumentos jurídicos a serem firmados pelo Município; Cumprir a escala de plantão determinada 
pelo Procurador Municipal; Requisitar processo, requerer diligências, certidões e esclarecimentos 
que se fizerem necessários ao desempenho de suas atribuições; Redigir relatórios, textos, ofícios, 
correspondências técnico-administrativas, com observância das regras gramaticais e das normas e 
instruções de comunicação oficial; Operar computadores, utilizando adequadamente os 
programas e sistemas postos à sua disposição, contribuindo para os processos de automação, 
alimentação de dados e agilização das rotinas de trabalho relativos à sua área de atuação; 
Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando 
as suas tarefas; Propor ao superior imediato providências para a consecução plena de suas 
atividades, inclusive indicando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e 
reparo de materiais e equipamentos; Participar de cursos de qualificação e requalificação 
profissional e repassar aos seus pares informações e conhecimentos técnicos proporcionados pela 
Administração Municipal; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores 
da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
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Tratar com zelo e urbanidade o cidadão; Examinar a legalidade dos contratos, concessões, 
acordos, ajustes, parcerias ou convênios de interesse do Município; Examinar previamente a 
legalidade dos despachos de dispensa, de reconhecimento de inexigibilidade de licitação e de 
chamamentos públicos e respectivas ratificações, dos atos convocatórios e dos contratos, 
concessões, permissões, acordos, ajustes, parcerias ou convênios a serem celebrados pelo 
Município; Representar e defender os interesses do Município em instrumentos, contratos de 
empréstimo, garantia, aquisição financiada de bens e financiamento; Prestar, aos órgãos do 
Município, consultoria e assessoria jurídicas;  
 
ADVOGADO SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Prestar assessoria jurídica às demandas do CREAS e aos demais serviços 
da Proteção Social de média e alta complexidade de acordo com as legislações que orientam a 
Política Municipal de Assistência Social; Exercer atividades inerentes a sua área de atuação, nos 
termos da legislação reguladora do exercício da profissão; Apoiar e esclarecer a equipe técnica 
sobre os procedimentos jurídicos em caso de violação dos direitos dos usuários, bem como a 
responsabilização do agressor, encaminhando cada caso aos órgãos competentes; Apoiar e 
esclarecer os direitos do usuário do CREAS, com foco na mulher, criança e adolescente, idoso e 
pessoa com deficiência vitimizado; Receber as denúncias e prestar orientações jurídicas aos 
familiares de usuários com direitos violados; Fazer os encaminhamentos  processuais e 
administrativos dos casos acompanhados pelo CREAS; Proferir palestras sobre os direitos da 
população, com foco nas crianças, adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência; 
Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas de atuação; 
Examinar processos específicos, emitir pareceres e elaborar minutas de contrato, convênios, 
termos, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica; 
Pesquisar jurisprudência, doutrina e analogia; Prestar informação jurídica ao Secretário da pasta, 
ao Prefeito Municipal e Secretarias Municipais, quando solicitada; Desempenhar outras atividades 
específicas da profissão de advogado e determinados por superior imediato. 
 
ARQUITETO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Proceder à elaboração de projeto, quantificação, memorial e análise de 
orçamentos de obras; Analisar projetos, cálculos e orçamentos quando elaborados por terceiros; 
Pesquisar e propor soluções funcionais e econômicas para a localização e construção de edifícios, 
visando instalações adequadas aos prédios do Poder Executivo, sempre de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); Executar 
levantamentos físico-quantitativos de serviços necessários para reformas e ampliações da 
Prefeitura Municipal, bem como as respectivas planilhas de quantificações e orçamentos, inclusive 
memoriais descritivos; Fornecer subsídios necessários que irão nortear o responsável pela 
negociação do valor locativo, quando da locação de imóveis para atender as necessidades do 
Poder Executivo, bem como atestar mensalmente a efetiva ocupação dos imóveis; Fiscalizar obras 
realizadas sob o regime de empreitada; Coordenar a fiscalização das construções, reconstruções, 
reparos e ampliações das imóveis pertencentes ao Município, ou prédios ocupados por órgão 
municipais; Fiscalizar a demolição de prédios ou de qualquer construção determinada pela 
Prefeitura; Inspecionar, periodicamente, as obras em andamento, de execução direta ou indireta; 
Elaborar e conferir as medições de projetos e obras; Elaborar cronogramas e calendários de 
acompanhamento de obras; Executar outras tarefas correlatas e determinadas por superiores. 
ASSISTENTE SOCIAL 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Propor, desenvolver e acompanhar políticas que beneficiem o bem-
estar social da comunidade em geral; assessorar na elaboração de programas e projetos sociais; 
elaborar e acompanhar a execução de planos, programas e projetos específicos em sua área de 
atuação; orientar a comunidade sobre direitos e deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da 
instituição, serviços e recursos sociais; orientar sobre normas e aspectos ergonômicos do trabalho; 
organizar cursos, palestras, reuniões e eventos técnicos e sociais; coletar, sistematizar e 
interpretar dados; realizar estudo sócio-econômico de suporte à sua área de atuação; pesquisar 
informações in loco e denunciar situações-problema; elaborar relatórios, pareceres técnicos e 
orientações sobre rotinas e procedimentos; definir critérios e indicadores para instrumentos de 
avaliação social; formular e aplicar instrumentos relativos à sua área de atuação; integrar grupos 
de estudo de casos; identificar vagas no mercado de trabalho para colocação de egressos; 
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
  
ASSISTENTE SOCIAL DE PROGRAMAS SOCIAIS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar pesquisa social, estudo socioeconômico, visita domiciliar, 
entrevista, atendimento sócio familiar, acolhida, escuta, emissão de pareceres sobre a matéria de 
Serviço Social; Realizar orientações e encaminhamentos para a rede socioassistencial; Realizar 
busca ativa no território; Realizar atividades em grupo e individuais; Realizar trabalho 
interdisciplinar com a rede de garantia de direito; Realizar reuniões periódicas com as equipes de 
referência e com a rede socioassistencial, para planejamento e monitoramento das ações 
realizadas; Realizar atendimento psicossocial e orientação jurídico social às famílias e/ou 
indivíduos em situação de violação de direito; Acompanhamento das famílias em descumprimento 
de condicionalidades do Programa Bolsa Família; Acompanhamento dos beneficiários do Benefício 
de Prestação Continuada; Demais atividades regulamentadas por Legislações Federais próprias, 
incluindo a Lei nº. 8.666, Código de Ética Profissional, Política Nacional de Assistência Social, NOB-
SUAS, NOB RH, LOAS alterada e Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais; Executar 
outras tarefas correlatas e determinadas por superior 
 
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar auditorias internas preventivas e de controle dos órgãos e 
entidades da Administração Direta e Indireta do Município, verificando procedimentos 
operacionais e o cumprimento da legislação; Verificar a necessidade de melhoramento das normas 
internas vigentes; Avaliar a necessidade de novas normas internas; Medir e avaliar a eficiência e 
eficácia dos procedimentos internos, através de processo administrativo e operacional de 
Auditoria, realizado nos sistemas de Planejamento e Orçamento, Contabilidade e Finanças, 
Compras e Licitações, Obras e Serviços, Administração de Recursos Humanos e demais sistemas 
administrativos da Administração Direta e Indireta do Município; Avaliar, a nível macro, o 
desempenho dos procedimentos espelhados nos instrumentos de planejamento; Participar da 
elaboração dos instrumentos de planejamento; Examinar a integridade e fidedignidade das 
informações financeiras, contábeis, orçamentárias e operacionais e atestar o seu grau de 
confiabilidade; Participar na elaboração do Relatório Mensal de Controle Interno; propondo 
recomendações ao chefe do Poder Executivo; Participar da elaboração do Relatório Anual de 
Controle Interno; Realizar audiências públicas em obediência ao art. 9º § 4º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal a fim de tornar transparente o cumprimento das metas fiscais e demais 
legislações; Desenvolver outras tarefas correlatas ou determinadas por superior 
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AUDITOR FISCAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Efetuar a constituição do crédito tributário, mediante procedimento 
administrativo de lançamento dos tributos de competência do município, bem como a 
homologação dos procedimentos adotados pelo sujeito passivo, conforme disposto na legislação 
tributária; Impor penalidade por infração à legislação tributária ou por descumprimento de 
obrigação tributária principal ou acessória; Praticar atos inerentes à verificação do cumprimento 
das obrigações tributárias por parte do contribuinte ou responsável, relativas aos tributos 
municipais, em especial: a) A execução de procedimentos de fiscalização e de auditoria de todos 
os tributos municipais, incluindo vistorias técnicas e diligências fiscais; b) A fiscalização e realização 
de auditoria da escrituração contábil do sujeito passivo ou responsável e a realização de outros 
procedimentos de fiscalização, inclusive vistorias no estabelecimento, com a finalidade de verificar 
o cumprimento das obrigações tributárias, estabelecendo, se for o caso, a modalidade de 
recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, a realização de estimativas ou 
ainda, dar início a processo regular de arbitramento; c) A Constatação e comprovação de 
falsidade, fraude ou simulação em nota fiscal e/ou livro contábil; d) A apreensão de livros, 
arquivos, documentos, papéis comerciais ou fiscais, nas hipóteses previstas na legislação 
tributária; e) A requisição de informações que se relacionem aos negócios ou atividades de 
terceiros, às pessoas e entidades legalmente obrigadas; Acompanhar a regularidade na 
constituição de créditos tributários, realizada por meio de Declarações Eletrônicas, de acordo com 
os respectivos regimes tributários, bem como o lançamento de ofício ou homologação dos 
procedimentos adotados pelo contribuinte; Lavrar e assinar Notificações Fiscais (de lançamento, 
preliminar por descumprimento de obrigação principal, preliminar por descumprimento de 
obrigação acessória, requerendo documentação, por não recolhimento de ISSQN próprio ou 
retido, dentre outras), Auto de Infração, Termo de Apreensão, Termo de Arbitramento e demais 
documentos tributários correlatos; Proceder a levantamentos técnicos específicos para obtenção 
de índices e para subsidiar a ação fiscal; Analisar, decidir e executar todos os atos inerentes à 
inscrição, alteração, suspensão, baixa e cancelamento no Cadastro Municipal de Contribuintes, 
inclusive aqueles optantes pelo regime do simples nacional; Acompanhar e executar todos os atos 
inerentes ao regime do Simples Nacional; Analisar inconsistências no PGDAS; Propor e manifestar 
quanto a regimes especiais de tributação; Autorizar a inutilização de documentos fiscais do 
contribuinte, caso necessário; Elaborar Parecer Técnico, TVF – Termo de Verificação Fiscal, Réplica 
Fiscal Administrativa, Alegações Finais Fiscais Administrativas, Recurso de Ofício Fiscal 
Administrativo, manifestação em processos administrativos fiscais/tributários de: a) Impugnação 
ou reclamação do contribuinte contra Notificação Fiscal e/ou Auto de Infração; b) Pedido de 
isenção; c) Pedido de restituição; d) Denúncia espontânea; e) Consulta escrita; f) Revelia pelo não 
recolhimento de débito e inexistência de defesa; g) Representação por qualquer do povo; h) 
Prescrição; i) Cancelamento de dívida ativa, de guias e de DAM-Documento de Arrecadação 
Municipal; Julgar os processos administrativos fiscais/tributários em primeira instância, 
ressaltando que o auditor que manifestar no processo estará impedido de julgá-lo; Apresentar 
sugestões e propostas de alterações legislativas para melhorias e aperfeiçoamento na gestão 
tributária; Proceder ao atendimento e orientação ao contribuinte, no tocante à interpretação, à 
aplicação da legislação tributária e aos atos exigidos dos sujeitos passivos, seja através de atos 
normativos, consultas tributárias, informes aos contribuintes ou de atendimento pessoal, por 
telefone, e-mail ou outras formas de comunicação; Realizar a conferência de cada nota fiscal 
(física ou eletrônica) junto ao emitente / destinatário ou para apuração de valores devidos; Emitir 
Nota Fiscal Avulsa a pedido do contribuinte, bem como efetuar o procedimento e análise de 
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autorização de cancelamento de Notas Fiscais; Proceder à exclusão de débitos prescritos após 
conclusão do Processo Tributário Administrativo, requerido pelo contribuinte; Realizar diligências 
para desenvolvimento de atividades em outros órgãos; Realizar procedimentos de fiscalização em 
conjunto com outros órgãos fiscalizadores, mediante convênio; Participar de programas de 
treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal; Executar outras atividades compatíveis com 
natureza do cargo e nível de complexidade, associadas a sua especialidade e ambiente 
organizacional, bem como aquelas determinadas pelo superior imediato. 
 
BIBLIOTECÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Disponibilizar informações em qualquer suporte; catalogar e arquivar 
acervo bibliotecário; gerenciar unidades como bibliotecas, centros de informação e correlatos, 
além de redes e sistemas de informação; tratar tecnicamente e desenvolver recursos 
informacionais; disseminar informações para facilitar o acesso à geração do conhecimento; 
desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas para 
estimular a leitura, atividades culturais e artísticas, prestar serviços de assessoria e consultoria as 
atividades pedagógicas, sugerindo bibliografias para o aperfeiçoamento da produção educacional 
e do conhecimento; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
BIOQUÍMICO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  Programar, orientar, executar, supervisionar e responder tecnicamente 
pelo desempenho das atividades laboratoriais, realização de controle de qualidade de insumos de 
natureza biológica, física, química e outros, elaborando pareceres técnicos, laudos e atestados de 
acordo com as normas; organizar o processo produtivo, distribuindo tarefas à equipe auxiliar, 
orientando a correta utilização e manipulação de materiais, instrumentos e equipamentos, de 
acordo com normas de higiene e segurança para garantir a qualidade do serviço; participar no 
desenvolvimento de ações de investigação epidemiológica, organizando e orientando na coleta, 
acondicionamento e envio de amostras para análise laboratorial; realizar estudos de pesquisas 
microbiológicas, imunológicas, químicas, físico-químicas relativas a quaisquer substâncias ou 
produto que interesse a saúde pública; participar da previsão, provisão e controle de materiais e 
equipamentos opinando tecnicamente na aquisição dos mesmos; prestar assessoria na elaboração 
de projetos de construção e montagem de área específica; participar de equipes multidisciplinares 
no planejamento, elaboração e controle de programas de saúde pública; realizar treinamento na 
área de atuação, quando solicitado; executar, propor outras atividades que contribuam para a 
eficiência de seu trabalho; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de 
igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior; 
operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício das demais atividades; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
CIRURGIÃO DENTISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Prevenir, diagnosticar e tratar as afecções dos dentes e da boca, 
ministrando diversas formas de tratamento; elaborar e aplicar métodos de prevenção de caráter 
público, para melhorar as condições de higiene dentária e bucal da comunidade; prescrever e 
aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo; executar procedimentos e ações 
típicas da Atenção Básica da Saúde Bucal; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
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CONTADOR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Receber, conferir e classificar documentos; analisar e contabilizar 
receitas e despesas; escriturar livros contábeis; controlar sistemas patrimonial, financeiro e 
orçamentário do município; rever fichas de lançamento contábeis; elaborar mapas e registros 
contáveis especiais; organizar e dirigir todos trabalhos inerentes à contabilidade da Prefeitura, 
planejando, supervisionando, orientando sua execução, de acordo com as exigências legais e 
administrativas; elaborar e controlar os orçamentos e balanços do Município; apurar os elementos 
necessários ao controle da situação patrimonial e financeira da Prefeitura; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
 
ENFERMEIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Coletar e interpretar, juntamente com a equipe de saúde, dados sócio-
sanitários da comunidade a ser atendida pelos programas específicos de saúde, através de 
entrevistas e observações; realizar a diagnose e prognose da situação de saúde da comunidade; 
supervisionar e executar cuidados de enfermagem mais complexos, observando as técnicas 
planejadas, ensinadas e delegadas ao pessoal de enfermagem; planejar e desenvolver o 
treinamento sistemático em serviço da equipe de enfermagem, avaliando as necessidades e os 
níveis de assistência prestada; aprimorar e introduzir novas técnicas de enfermagem; participar na 
elaboração do planejamento, execução e avaliação da programação de saúde e dos planos 
assistenciais de saúde; prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar; prestar 
assistência de enfermagem à gestante, à parturiente e ao recém-nascido; participar de programas 
e atividades de educação sanitária visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da 
população em geral; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, planejamento, 
projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnico-econômica; Assistência, assessoria e 
consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e divulgação, técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Padronização, 
mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e 
serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de 
equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, 
montagem e reparo; Operação e manutenção de equipamento e instalação; Execução de desenho 
técnico; referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de 
transportes, de abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; 
drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; e seus serviços afins e correlatos e 
determinados por superior imediato 
 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Dirigir, planejar e supervisionar a área elétrica de projetos e analisar 
propostas técnicas; Elaborar orçamentos, contratações e cronogramas de projetos para 
instalações elétricas e inspecionar, configurar e instalar equipamentos; Executar testes e ensaios e 
proporcionar melhoria nas condições técnicas das construções, reconstruções, reparos e 
ampliações dos imóveis pertencentes ao Município, ou prédios ocupados por órgãos municipais; 
Coordenar a manutenção de redes de baixa e média tensão de iluminação pública nas zonas 
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urbana e rural; Coordenar e fiscalizar a instalação e substituição de luminárias, projetos, lâmpadas, 
reatores, disjuntores, relés, etc; Executar outras tarefas correlatas e determinadas por superiores 
 
FARMACÊUTICO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar avaliação, prescrição e tratamento fisioterápico em pacientes 
portadores de doenças do aparelho locomotor, doenças neurológicas e doenças respiratórias; 
participar de grupos operativos e ações de educação em saúde; observar as normas de higiene e 
segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
FISIOTERAPEUTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Subministrar produtos médicos segundo receituário médico; realizar 
controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua entrada e saída em mapas, 
guias e blocos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
FONOAUDIÓLOGO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar avaliação, prescrição, tratamento e prevenção em 
fonoaudiologia, no que se refere à área de comunicação escrita, oral, voz e audição; realizar 
terapia fonoaudiológica; participar de grupos operativos e ações de educação em saúde; observar 
as normas de higiene e segurança do trabalho; participar do diagnóstico dos alunos, verificando 
quais necessitam de atendimento fonoaudiológico; prestar atendimento aos educandos (com 
desenvolvimento típico e aqueles com deficiências, transtornos e síndromes diversas) após 
triagem inicial de acordo com a necessidade e disponibilidade, individualmente ou em grupos; 
proceder avaliações periódicas; realizar trabalho itinerante nas escolas e CEIs dos alunos atendidos 
pelo CEMAP para orientações e/ou atendimentos in-loco. participar do grupo de estudo, reuniões 
e Módulos II do CEMAP, quando solicitado; orientar o professor sobre o trabalho a ser realizado 
em sala de aula com o aluno no que lhe compete; encaminhar aos serviços adequados, os alunos 
cujas necessidades específicas ultrapassem as possibilidades do CEMAP; elaborar relatório das 
atividades, atendimentos, desenvolvimento dos alunos; elaborar e criar jogos e atividades 
diferenciadas para as terapias necessárias a cada aluno; e zelar pela ética profissional no seu local 
de trabalho e área de atuação; coordenar e supervisionar estágios de Fonoaudiologia que forem 
realizados na escola; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
MÉDICO DA FAMÍLIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Efetuar exames médicos gerais, emitir diagnósticos e prescrever 
medicamentos; realizar outras formas de tratamentos para diversos tipos de enfermidade; aplicar 
recursos da medicina preventiva e terapêutica; prestar atendimento de urgência, participando de 
programas, ministrando palestras, cursos para promover a saúde e bem estar do paciente e da 
comunidade; desenvolver atividades de assistência médica de prevenção, cura e reabilitação da 
criança, adulto e gestante; prestar acompanhamento contínuo e integral aos pacientes; observar 
as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas compatíveis com o cargo. 
Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo da vida : criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar 
consultas e procedimentos na Unidade de Saúde da Família  e, quando necessário, no domicilio; 
realizar as atividades clinicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção 
Básica, definidas em legislação do Ministério da Saúde e demais normas pertinentes;  aliar a 
atuação clinica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias especificas, 
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como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental; realizar o pronto atendimento médico nas 
urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento  na Unidade de Saúde da Família, por meio de um 
sistema de acompanhamento e de referência e contra-referência; realizar pequenas cirurgias 
ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; verificar e atestar 
óbito; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Colaborar na execução das tarefas de inspeção higiênico-sanitária e 
controle das instalações para alojamento de animais, dos produtos de origem animal, dos 
estabelecimentos comerciais ou industriais em que se abatam, preparem, produzam, 
transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de 
origem animal e seus derivados; emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as 
instalações e estabelecimentos referidos acima; elaborar e remeter, nos prazos fixados, a 
informação relativa ao movimento nosonecrológico dos animais; notificar de imediato as doenças 
de declaração obrigatória e adotar as medidas de profilaxia determinadas pela autoridade 
sanitária veterinária nacional, sempre que sejam detectados casos de doenças de caráter 
epizoótico; emitir guias sanitárias de trânsito; participar nas campanhas de saneamento ou de 
profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional do município; colaborar na 
realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e ou econômico, 
prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de 
preparação e de transformação de produtos de origem animal; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo 
 
MONITOR DE ESPORTE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar atividades de carreira de caráter técnico-docente, 
compreendendo atribuições especializadas de atividades desportivas (educação física), bem como 
o suporte aos alunos nesse campo de atuação sob supervisão/orientação do supervisor imediato; 
Auxiliar nas atividades desportivas, ensinando princípios e regras técnicas de diversas 
modalidades, de acordo com a orientação do técnico ou treinador desportivo; Participar de 
reuniões pedagógicas de colegiado, estar capacitado para procurar novos conhecimentos e 
atualização; Auxiliar na elaboração de especificações técnicas necessárias à contratação de 
serviços de compra de materiais, utensílios e equipamentos relativos a sua área de atuação; 
Articular-se com profissionais de outras áreas, provendo a operacionalização de serviços; Zelar 
pela preservação e uso adequado dos equipamentos e materiais de sua responsabilidade, bem 
como do seu local de trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança no trabalho; Executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
NUTRICIONISTA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Examinar o estado de nutrição da população; Avaliar os fatores 
relacionados com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para 
aconselhar e instruir a comunidade; Planejar e elaborar os cardápios e dietas especiais; 
Supervisionar o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios e sua 
armazenagem; Registrar as despesas referentes às refeições, fazendo anotações em formulário 
próprio; Estimar o custo médio da alimentação servida; Participar de inspeções sanitárias relativas 
a alimentos; Participar de programas de educação nutricional; Executar tarefas que atenda às 
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atividades do Serviço de Inspeção Municipal – SIM; Executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo e determinadas por superior 
 
PEDAGOGO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  Coordenar e implementar, juntamente com os professores, o Projeto 
Pedagógico da Educação; assessorar os professores na escolha e utilização dos procedimentos e 
recursos didáticos mais adequados ao alcance dos objetivos curriculares; promover o 
desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e materiais de 
ensino; participar da elaboração do calendário escolar; participar, com o corpo docente, do 
processo de avaliação externa e de análise de seus resultados; coordenar o programa de 
capacitação do pessoal da Educação; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR PEB I 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas nas unidades escolares de Educação Básica I para 
Educação Infantil e de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental; promover o processo de 
ensino/aprendizagem; planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos 
pedagógicos; participar da avaliação do rendimento escolar; participar de reuniões pedagógicas de 
colegiado; promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos no processo de avaliação 
do ensino/aprendizagem; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento; participar de 
atividades escolares que envolvam a comunidade; cuidar, preparar e selecionar material didático 
pedagógico; escriturar livros de classes e boletins; executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo 
 
PROFESSOR PEB II – CIÊNCIAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo  
 
PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO RELIGIOSA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
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induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR PEB II – HISTÓRIA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR PEB II – INGLÊS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Lecionar conhecimentos em língua inglesa, mostrando aos alunos suas 
possibilidades e limitações; Atender, orientar e esclarecer dúvidas do(s) aluno(s), relativas à sua 
área de atuação; Elaborar material didático, planos de aulas, cronogramas de atividades, etc., sob 
supervisão de superior imediato; Propor atividades dinâmicas, que visem aperfeiçoar o 
conhecimento dos alunos em língua inglesa; Participar de reuniões com a equipe de trabalho, 
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visando melhorias na organização dos serviços; Estar capacitado para procurar novos 
conhecimentos e atualização; Auxiliar na elaboração de especificações técnicas necessárias à 
contratação de serviços e compra de materiais, utensílios e equipamentos, relativos à sua área de 
atuação; Articular-se com profissionais de outras áreas, provendo a operacionalização dos 
serviços; Zelar pela conservação e uso adequado do(s) equipamento(s) e material(is) sob sua 
responsabilidade, bem como do seu local de trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança 
no trabalho; Executar outras tarefas correlatas, determinadas por superior imediato 
 
PROFESSOR II - MATEMÁTICA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR II - PORTUGUÊS  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de Educação Básica, de 6º a 9º ano do Ensino 
Fundamental; estudar o programa do curso; analisar o conteúdo do mesmo e planejar as aulas; 
elaborar o plano de aula, selecionar os temas do programa e determinar a metodologia; selecionar 
e preparar o material didático; ministrar as aulas; aplicar exercícios e práticas complementares 
induzindo os alunos à fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros 
exercícios usuais de avaliação; registrar a matéria lecionada e os trabalhos efetivados; fazer 
anotações no livro de frequência; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – BATERIA, PERCUSSÃO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de música em escola especializada e/ou nas escolas de 
Ensino Regular; orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades 
artísticas, musicais e criativas dos alunos; elaborar e aplicar avaliações; registrar a matéria 
lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no livro de frequência; participar do processo 
de planejamento das atividades da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; identificar recursos de tecnologia; realizar estudos de processos técnicos musicais, zelar 
pela segurança dos alunos; planejar e executar o trabalho docente referente à iniciação musical, 
teoria musical, percepção e prática em conjunto, além do trabalho docente referente ao(s) 
instrumento(s) de sua especialidade; cooperar com a coordenação pedagógica e direção da escola; 
participar de atividades extraclasses e processos de formação estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes; integrar órgãos complementares da escola; participar e atuar 
em reuniões e conselhos de classe; formar e coordenar grupo musical composto por alunos para 
realização de apresentações musicais; participar de grupos musicais formados pelo corpo docente 
da escola; preparar repertórios, produzir arranjos, sugerir e participar de apresentações musicais; 
cuidar da conservação dos materiais de trabalho, especialmente, dos instrumentos musicais, 
transmitindo instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda destes materiais; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
  
PROFESSOR DE MÚSICA - CANTO 
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de música em escola especializada e/ou nas escolas de 
Ensino Regular; orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades 
artísticas, musicais e criativas dos alunos; elaborar e aplicar avaliações; registrar a matéria 
lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no livro de frequência; participar do processo 
de planejamento das atividades da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; identificar recursos de tecnologia; realizar estudos de processos técnicos musicais, zelar 
pela segurança dos alunos; planejar e executar o trabalho docente referente à iniciação musical, 
teoria musical, percepção e prática em conjunto, além do trabalho docente referente ao(s) 
instrumento(s) de sua especialidade; cooperar com a coordenação pedagógica e direção da escola; 
participar de atividades extraclasses e processos de formação estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes; integrar órgãos complementares da escola; participar e atuar 
em reuniões e conselhos de classe; formar e coordenar grupo musical composto por alunos para 
realização de apresentações musicais; participar de grupos musicais formados pelo corpo docente 
da escola; preparar repertórios, produzir arranjos, sugerir e participar de apresentações musicais; 
cuidar da conservação dos materiais de trabalho, especialmente, dos instrumentos musicais, 
transmitindo instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda destes materiais; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – CORDAS ERUDITAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de música em escola especializada e/ou nas escolas de 
Ensino Regular; orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades 
artísticas, musicais e criativas dos alunos; elaborar e aplicar avaliações; registrar a matéria 
lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no livro de frequência; participar do processo 
de planejamento das atividades da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; identificar recursos de tecnologia; realizar estudos de processos técnicos musicais, zelar 
pela segurança dos alunos; planejar e executar o trabalho docente referente à iniciação musical, 
teoria musical, percepção e prática em conjunto, além do trabalho docente referente ao(s) 
instrumento(s) de sua especialidade; cooperar com a coordenação pedagógica e direção da escola; 
participar de atividades extraclasses e processos de formação estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes; integrar órgãos complementares da escola; participar e atuar 
em reuniões e conselhos de classe; formar e coordenar grupo musical composto por alunos para 
realização de apresentações musicais; participar de grupos musicais formados pelo corpo docente 
da escola; preparar repertórios, produzir arranjos, sugerir e participar de apresentações musicais; 
cuidar da conservação dos materiais de trabalho, especialmente, dos instrumentos musicais, 
transmitindo instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda destes materiais; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – CORDAS POPULARES 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de música em escola especializada e/ou nas escolas de 
Ensino Regular; orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades 
artísticas, musicais e criativas dos alunos; elaborar e aplicar avaliações; registrar a matéria 
lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no livro de frequência; participar do processo 
de planejamento das atividades da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; identificar recursos de tecnologia; realizar estudos de processos técnicos musicais, zelar 
pela segurança dos alunos; planejar e executar o trabalho docente referente à iniciação musical, 
teoria musical, percepção e prática em conjunto, além do trabalho docente referente ao(s) 
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instrumento(s) de sua especialidade; cooperar com a coordenação pedagógica e direção da escola; 
participar de atividades extraclasses e processos de formação estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes; integrar órgãos complementares da escola; participar e atuar 
em reuniões e conselhos de classe; formar e coordenar grupo musical composto por alunos para 
realização de apresentações musicais; participar de grupos musicais formados pelo corpo docente 
da escola; preparar repertórios, produzir arranjos, sugerir e participar de apresentações musicais; 
cuidar da conservação dos materiais de trabalho, especialmente, dos instrumentos musicais, 
transmitindo instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda destes materiais; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – INSTRUMENTOS DE SOPRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de música em escola especializada e/ou nas escolas de 
Ensino Regular; orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades 
artísticas, musicais e criativas dos alunos; elaborar e aplicar avaliações; registrar a matéria 
lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no livro de frequência; participar do processo 
de planejamento das atividades da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; identificar recursos de tecnologia; realizar estudos de processos técnicos musicais, zelar 
pela segurança dos alunos; planejar e executar o trabalho docente referente à iniciação musical, 
teoria musical, percepção e prática em conjunto, além do trabalho docente referente ao(s) 
instrumento(s) de sua especialidade; cooperar com a coordenação pedagógica e direção da escola; 
participar de atividades extraclasses e processos de formação estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes; integrar órgãos complementares da escola; participar e atuar 
em reuniões e conselhos de classe; formar e coordenar grupo musical composto por alunos para 
realização de apresentações musicais; participar de grupos musicais formados pelo corpo docente 
da escola; preparar repertórios, produzir arranjos, sugerir e participar de apresentações musicais; 
cuidar da conservação dos materiais de trabalho, especialmente, dos instrumentos musicais, 
transmitindo instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda destes materiais; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
PROFESSOR DE MÚSICA – TECLAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ministrar aulas de música em escola especializada e/ou nas escolas de 
Ensino Regular; orientar, estimular e acompanhar o desenvolvimento das potencialidades 
artísticas, musicais e criativas dos alunos; elaborar e aplicar avaliações; registrar a matéria 
lecionada e os trabalhos efetivados; fazer anotações no livro de frequência; participar do processo 
de planejamento das atividades da escola; contribuir para o aprimoramento da qualidade do 
ensino; identificar recursos de tecnologia; realizar estudos de processos técnicos musicais, zelar 
pela segurança dos alunos; planejar e executar o trabalho docente referente à iniciação musical, 
teoria musical, percepção e prática em conjunto, além do trabalho docente referente ao(s) 
instrumento(s) de sua especialidade; cooperar com a coordenação pedagógica e direção da escola; 
participar de atividades extraclasses e processos de formação estabelecidos pela Secretaria 
Municipal de Educação e Esportes; integrar órgãos complementares da escola; participar e atuar 
em reuniões e conselhos de classe; formar e coordenar grupo musical composto por alunos para 
realização de apresentações musicais; participar de grupos musicais formados pelo corpo docente 
da escola; preparar repertórios, produzir arranjos, sugerir e participar de apresentações musicais; 
cuidar da conservação dos materiais de trabalho, especialmente, dos instrumentos musicais, 
transmitindo instruções quanto ao zelo, manutenção e guarda destes materiais; executar outras 
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tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
PSICÓLOGO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desenvolver ações preventivas na área de saúde mental e no campo da 
orientação psicossocial; realizar atendimento psicoterápico; participar do encaminhamento de 
alunos para atendimento especializado; planejar, coordenar e realizar assistência psicológica 
individual ou em grupo dos educandos com problemas de aprendizagem; atuar na área de 
recursos humanos da Administração Pública como um todo; participar do diagnóstico dos alunos, 
verificando quais necessitam de atendimento psicológico; prestar atendimento aos educandos 
(com desenvolvimento típico e aqueles com deficiências, transtornos e síndromes diversas) após 
triagem inicial de acordo com a necessidade e disponibilidade, individualmente ou em grupos; 
proceder avaliações periódicas; realizar trabalho itinerante nas escolas e Centros dos alunos 
atendidos pelo CEMAP para orientações e/ou atendimentos in-loco, quando solicitado; participar 
do grupo de estudo, reuniões e Módulos II do CEMAP, quando solicitado; orientar o professor 
sobre o trabalho a ser realizado em sala de aula com o aluno no que lhe compete; desenvolver 
junto às escolas, professores, pais e outros, trabalho de prevenção no que se refere às relações 
sócio-afetivas, de auto-imagem e outras inerentes à sua área de atuação; encaminhar aos serviços 
adequados, os alunos cujas necessidades específicas ultrapassem as possibilidades do CEMAP; 
elaborar relatório das atividades, atendimentos, desenvolvimento dos alunos; elaborar e criar 
jogos e atividades diferenciadas/adaptadas para as terapias necessárias a cada aluno; proceder 
reavaliação do setor quando necessário; coordenar e supervisionar estágios de Psicologia que 
forem realizados na escola; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
PSICÓLOGO SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Acolhida e escuta aos usuários e famílias em situação de risco social; 
Oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias; Planejamento, implantação e 
acompanhamento dos serviços, programas e projetos socioassistenciais; Mediação de grupos de 
famílias atendidas; Realização de atendimento particularizado e visitas domiciliares; 
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no município; Acompanhamento de 
famílias encaminhadas pelos serviços e redes socioassistenciais; Realização de busca ativa e 
desenvolvimento de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situações de 
risco;  Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF; 
Acompanhamento dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Alimentação de 
sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma 
coletiva; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência 
e/ou no município; Realização de encaminhamento, com acompanhamento para a rede 
socioassistencial; Realização de encaminhamentos para serviços setoriais, participação das 
reuniões preparatórias ao planejamento municipal; Participação de reuniões sistemáticas dos 
equipamentos, para planejamento das ações semanais a serem desenvolvidas, definição de fluxos, 
instituição de rotina de atendimento e acolhimento dos usuários; Organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informações com outros setores, procedimentos, estratégias de 
resposta às demandas e de fortalecimento das potencialidades do território; Prestar atendimento 
psicossocial individual e em grupos de usuários e suas famílias, inclusive, com orientação jurídico-
social em casos de ameaça ou violação de direitos individuais e coletivos; Definir, em conjunto 
com o coordenador, o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e 
desligamento das famílias; Articular em conjunto com a coordenadora o processo de implantação, 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 Rua Barão de Piumhi, 121 Centro - Formiga/MG  
         CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

 

Rua Barão de Piumhi, 121 – Centro  

CEP 35.570-000 – FORMIGA/MG  |  PABX: (37) 3329-1800 
137  

execução, monitoramento, registro e avaliação das ações, usuários e serviços; Participar das 
reuniões periódicas com os profissionais e estagiários para discussão dos casos, avaliação das 
atividades desenvolvidas, dos serviços ofertados e dos encaminhamentos realizados; Realizar o 
acompanhamento social ao adolescente e identificar, no Município, os locais de prestação de 
serviços, cujas atividades sejam compatíveis com as habilidades dos adolescentes e com seus 
interesses; organizar atividades e desenvolver procedimentos e novas metodologias que 
contribuam para a efetividade de sua função protetiva, inclusive no que tange a orientação 
jurídico-social nos casos de ameaça e violação de direitos individuais e coletivos; Criar condições 
para o fortalecimento de identidade e auto-estima; Promover possibilidades de construção de 
propósitos de vida, (re) estabelecimento de vínculos familiares e sociais e alcance de autonomia; 
Referenciar e encaminhar para a rede de apoio e proteção social especial, as situações de violação 
de direitos, vitimizações e agressões, inclusive a crianças e adolescentes; Orientar e encaminhar 
para a rede socioassistencial e de serviços especializados aos usuários, garantindo a análise e 
atendimento de requisições de Órgãos do Poder Judiciário e dos Conselhos Tutelares; Produzir 
materiais educativos como suporte aos serviços; Realizar encontros e articulações com Conselhos 
Tutelares, Ministério Público, Varas de Família, Varas da Infância e Juventude e com toda a rede 
de garantias de direitos; Acompanhar e controlar a efetividade dos encaminhamentos realizados; 
Monitorar a presença do trabalho infantil e das diversas formas de negligência, abuso e 
exploração, mediante abordagem de agentes institucionais em vias públicas e locais identificados 
pela existência de situações de risco; Acompanhar e desenvolver oficinas para adolescentes 
infratores encaminhados pela Vara da Infância e Juventude. Executar outras tarefas correlatas e 
determinadas por superior. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Planejar e desenvolver a reabilitação de pacientes portadores de 
deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins específicos, para ajudá-los na 
sua recuperação e integração social; planejar e desenvolver programas educacionais, selecionando 
atividades específicas destinadas a recuperação do paciente; avaliar o paciente, identificando sua 
capacidade e deficiência; possibilitar a redução ou cura das deficiências do paciente, desenvolver 
as capacidades remanescentes e melhorar o seu estado físico e psicológico; orientar os pacientes 
na execução das atividades terapêuticas, acompanhando seu desenvolvimento; dar atendimento e 
orientação individual ou grupal aos pacientes de enfermaria ou ambulatórios, aos familiares e, se 
for o caso, realizar visitas domiciliares; registrar os dados de diagnósticos, terapia e resultados dos 
tratamentos aplicados; colaborar com equipes multi-profissionais em estudos que envolvam 
assuntos de sua competência; manter intercâmbio com outros órgãos e profissionais 
especializados, objetivando obter subsídios ou parceiros para implantação ou melhoria dos 
serviços prestado; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho ; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
 
TERAPEUTA EDUCACIONAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Participar do diagnóstico dos alunos, verificando quais necessitam de 
atendimento do terapeuta ocupacional; prestar atendimento aos educandos (com 
desenvolvimento típico e aqueles com deficiências, transtornos e síndromes diversas) após 
triagem inicial de acordo com a necessidade e disponibilidade, individualmente ou em grupos; 
proceder avaliações periódicas; realizar trabalho itinerante nas escolas e CEIs dos alunos atendidos 
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pelo CEMAP para orientações e/ou atendimentos in-loco; proceder reuniões com pais, escolas e 
professores sempre que se fizer necessário para orientações, esclarecimento de dúvidas e outros; 
participar do grupo de estudo, reuniões e Módulos II do CEMAP; orientar o professor sobre o 
trabalho a ser realizado em sala de aula com o aluno no que lhe compete; encaminhar aos serviços 
adequados, os alunos cujas necessidades específicas ultrapassem as possibilidades do CEMAP; 
manter organizado e atualizado o arquivo do seu serviço; elaborar relatório das atividades 
atendimentos, desenvolvimento dos alunos; elaborar e criar jogos e atividades diferenciadas para 
as terapias necessárias a cada aluno; proceder reavaliação do setor quando necessário; Manter a 
ética profissional em relação aos assuntos da Escola; contribuir na proposição da Direção, quando 
necessário, da realização de cursos de aperfeiçoamento, palestras e oficinas aos funcionários do 
Centro e outros; zelar pela ética profissional no seu local de trabalho e área de atuação; coordenar 
e supervisionar estágios da Terapia Ocupacional que forem realizados na escola; executar outras 
atividades inerentes ao seu cargo atribuídas pela Direção.  
 
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar mapeamento dos domicílios de sua área de abrangência; 
Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; Identificar indivíduos e famílias 
expostos a situação de risco; Orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde, 
encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, quando 
necessário; Realizar ações e atividades, no nível de sua competência, nas áreas prioritárias da 
atenção básica; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado e informar aos demais membros 
da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de 
risco; Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver 
ações coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a equipe 
de saúde da família a dinâmica social da comunidade suas necessidades, potencialidades e limites; 
Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser potencializados pelas 
equipes; Participar de reuniões com a equipe de trabalho; Atuar junto a equipes que venham a 
formular políticas de saúde relacionadas à sua área de atuação; Articular-se com profissionais de 
outras áreas promovendo a operacionalização dos serviços, tendo em vista o efetivo atendimento 
às necessidades da população; Zelar pelos equipamentos e outros materiais utilizados; Executar 
outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS DE ENDEMIAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar os trabalhos relacionados à eliminação de focos de vetores; 
Participar e auxiliar na execução de campanhas educativas junto à população; Pesquisar 
periodicamente todas as residências, comércio, indústrias e coletas para exames de laboratório; 
Realizar mapeamento dos domicílios de sua área de abrangência; Orientar a população quanto às 
medidas preventivas e educacionais de higiene em casas, quintais, lotes vagos e comércios; 
Promover levantamento de índice de infestação de vetores na cidade em pontos estratégicos de 
sua área urbana e rural; Participar e auxiliar na execução de multirões de limpeza. Orientar à 
população quanto ao sistema de coleta de lixos comuns e especiais; Executar atividades 
específicas relacionadas a melhorias sanitárias domiciliares; Realizar ações e atividades, no nível 
de sua competência; Participar de reuniões com a equipe de trabalho; Atuar junto a equipes que 
venham a formular políticas de saúde relacionadas à sua área de atuação; Articular-se com 
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profissionais de outras áreas promovendo a operacionalização dos serviços, tendo em vista o 
efetivo atendimento as necessidades da população; Zelar pelos equipamentos e outros materiais 
utilizados; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
AGENTE CONTÁBIL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Redigir, datilografar ou digitar atos e expedientes administrativos 
rotineiros da unidade, tais como: comunicações internas, correspondências, despachos, 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios, etc.; Operar máquinas de escritório, como de datilografia, 
computador, calculadora, copiadora, fac-símile e outras, manipulando-as com conhecimento 
necessário para preencher relatórios, efetuar registros e cálculos, obter cópia, executar 
transmissão e recepção de documentos; Atender e efetuar chamadas telefônicas, anotando ou 
enviando recados e dados de rotina, para obter informações, prestando orientações relativas aos 
serviços executados e recomendando despachos ou soluções, em face de eventuais dificuldades, 
sob supervisão de superior imediato; Desempenhar atividades auxiliares na elaboração e análise 
de balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, sob supervisão da chefia imediata; 
Receber, conferir e classificar documentos relacionados com a área de atuação; Auxiliar na análise 
e contabilização de receitas e despesas; instruir e auxiliar a escrituração de livros contábeis; 
Auxiliar no controle dos sistemas patrimonial, financeiro e orçamentário; Rever fichas de 
lançamentos e outros documentos contábeis, conforme determinação superior; Apoiar a 
elaboração de mapas e registros contábeis especiais; Conferir serviços contábeis, sob supervisão; 
Informar processos, observadas as normas fiscais e contábeis; Levantar dados estatísticos e 
subsidiar a elaboração de relatórios e quadros demonstrativos; Auxiliar na elaboração de 
prestações de contas; Efetuar e conferir cálculos, sob orientação e supervisão; Auxiliar na 
elaboração de planos de contas; Subsidiar as análises da evolução da receita; Dar apoio na 
elaboração orçamentária; Instruir e acompanhar a elaboração dos expedientes relativos aos 
créditos adicionais; Auxiliar no fornecimento de informações contábeis e fiscais aos usuários 
internos; Manter atualizado o arquivo de documentos da unidade administrativa, dispondo-os de 
acordo com normas estabelecidas (assunto, código, ordem alfanumérica, etc.), para facilitar o 
controle e a consulta dos mesmos; Interpretar disposições regulamentares e legislativas, 
relacionadas com a consecução dos objetivos do órgão e formular recomendações; Implantar, 
acompanhar e conferir serviços ou orientar sua implantação, mediante orientação de superior 
hierárquico; Conferir documentos e valores e efetuar registros de acordo com rotinas e 
procedimentos próprios de sua área de atuação; Controlar almoxarifado, arquivos, protocolo e 
outras atividades correlatas; Organizar e executar os serviços administrativos em geral, cumprindo 
as exigências legais e administrativas; Participar de reuniões com a equipe de trabalho, visando 
melhorias na organização dos serviços; Estar capacitado para procurar novos conhecimentos e 
atualização; Proceder a contratação de serviços e compra de materiais, utensílios e equipamentos, 
relativos à sua área de atuação, bem como auxiliar na elaboração de especificações técnicas 
necessárias; Articular-se com profissionais de outras áreas, provendo a operacionalização dos 
serviços, tendo em vista o efetivo atendimento das necessidades do setor; Zelar pela conservação 
e uso adequado do(s) equipamento(s) e material(is) sob sua responsabilidade, bem como do seu 
local de trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança no trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas, determinadas por superior imediato. 
 
 
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fiscalizar e operar o sistema de Transporte e Trânsito de acordo com os 
procedimentos e legislação em vigor, orientando motoristas e usuários, realizando vistorias, 
efetivando intervenções diretas em caso de acidentes, retenções, obras e eventos, adotando 
atitudes compatíveis com as necessidades do momento, contribuindo para disciplinar a utilização 
do sistema viário urbano; Operar o trânsito zelando pela fluidez e segurança na circulação de 
veículos e pedestres; exercer orientação e fiscalização do cumprimento da regulamentação das 
vias, da circulação e transporte fazendo cumprir o CTB, o regulamento dos sistemas de transporte 
público de passageiros e a legislação vigente dentro do Município; Verificar e preencher 
documentação pertinente ao exercício da fiscalização; prestar informações; receber reclamações e 
sugestões relativas aos sistemas de trânsito e transportes municipais; auxiliar no planejamento e 
execução de trabalhos técnicos na área de trânsito e transporte; conduzir veículos de fiscalização; 
providenciar a segurança e o atendimento nas situações de acidente e de riscos ao trânsito em via 
pública; operar sistema de comunicação e informações utilizados no exercício da função; Atuar 
rotineira e sistematicamente na fiscalização, orientação e controle do trânsito, com o objetivo de 
proporcionar a livre circulação de bens, pessoas e veículos; Observar rotineiramente as condições 
operacionais e físicas das vias do Município, especialmente quanto ao aspecto da segurança, 
trafegabilidade e fluidez das mesmas; Observar rotineiramente as condições operacionais e físicas 
dos equipamentos de sinalização e de outros que, direta ou indiretamente, interfiram no 
desempenho e segurança de veículos e pedestres; Acompanhar, orientar e ordenar, em campo, o 
desempenho das principais vias urbanas, especialmente nos horários e situações críticas; Auxiliar 
na orientação e travessia de pedestres, especialmente nos locais críticos ou de grande fluxo; 
Auxiliar na implantação de projetos e alterações de circulação de trânsito, em situações 
programadas e emergenciais; Participar de atividades de fiscalização complementares ao 
policiamento de trânsito; Participar das campanhas educativas do trânsito desenvolvidas pelo 
Município; Operar equipamentos de comunicação e de coleta eletrônica de dados, bem como 
outros necessários ao desempenho de suas atividades; Aplicar autuações de infrações de trânsito, 
no âmbito de sua circunscrição e competência; Fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, 
especialmente no que concerne aos passageiros especiais, idosos, portadores de deficiência e 
estudantes; Emitir autos de infrações aos Permissionários, Concessionários, Autorizatários ou 
Operadores dos Sistemas de Transporte Público de Passageiros que não cumpram as 
especificações definidas em regulamentos e normas específicas ou gerais; Apreender os veículos 
que compõem o Sistema de Transporte Público de Passageiros, no caso de desobediência as 
normas previstas no ordenamento próprio; Orientar os Permissionários, Concessionários, 
Autorizatários ou Operadores do Sistema de Transporte Público de Passageiros, visando o melhor 
funcionamento deste; Verificar as condições físicas dos veículos que operam nos Sistemas de 
Transporte Público de Passageiros, especialmente no tocante a segurança, higiene e conforto dos 
mesmos; Coletar dados para subsidiar a avaliação das linhas e o estabelecimento das Ordens de 
Serviço; Examinar se as informações apresentadas pelos Permissionários, Concessionários, 
Autorizatários ou Operadores dos Sistemas de Transporte Público de Passageiros estão em 
conformidade com aquelas prestadas ao Município; Realizar os serviços de vistoria nos veículos 
que compõem o Sistema de Transporte Público de Passageiros sejam estas ordinárias ou 
extraordinárias; Coordenar e controlar a manutenção e substituição das catracas dos veículos que 
compõem o Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros, bem como selá-las, emitindo o 
respectivo lacre; Operacionalizar as diretrizes estabelecidas pelo superior hierárquico, 
especialmente quanto à fiscalização dos serviços do Sistema de Transporte Público de Passageiros; 
Desenvolver e exercer as atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
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AGENTE SOCIAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar trabalhos de digitação; realização de cadastros e demais 
atividades burocráticas do Cadastro Único no setor público ou residências de beneficiários e 
usuários; atendimento aos indivíduos e famílias do Cadastro Único, preenchendo formulários em 
papel e de sistemas on line ou atendendo telefone; atualizar os dados cadastrais e funcionais dos 
cadastrados; realizar a frequência on-line, realizar acompanhamento das condicionalidades do 
Programa Bolsa Família (PBF), realizar busca ativa de possíveis beneficiários do Cadastro Único ao 
longo do Município, organizar e manter atualizados cadastros, arquivos e outros documentos do 
controle administrativo; distribuir e encaminhar papéis, correspondências e material de natureza 
diversa; recepcionar os usuários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), mediação dos processos grupais, 
próprios dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, ofertados nos CRAS, 
participação de reuniões sistemáticas de planejamento de atividades e de avaliação do processo 
de trabalho com a equipe de referência do CRAS, participação das atividades de capacitação (ou 
formação continuada) da equipe de referência do Cadastro Único, CRAS, CREAS; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do Cargo e determinadas por superior imediato 
 
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Responsabilizar pela guarda e assistir a criança em suas necessidades 
diárias; cuidar da higiene das crianças; desenvolver atividades para distração, conforme orientação 
pedagógica; planejar diariamente as atividades propostas às crianças; avaliar sistematicamente o 
desenvolvimento da criança, obedecendo as normas instituídas, preenchendo as fichas e 
relatórios necessários, estimular a participação da criança nas atividades propostas, respeitando a 
individualidade de cada um; manter a organização e a disciplina no desenvolvimento das 
atividades; ser cordial, responsável, atencioso com as crianças, familiares e funcionários, 
desenvolver hábitos alimentares e valores éticos; zelar pela conservação do material, mantê-los 
limpos e organizados; participar de cursos, programas de formação profissional e atividades 
quando convocado ou convidado; zelar pela guarda, manutenção e conservação dos 
equipamentos e demais instrumentos utilizados no trabalho; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo. 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Disponibilizar e prestar informações em qualquer suporte; atender o 
usuário; arquivar o acervo bibliotecário; organizar os livros nas estantes; cadastrar obras no 
programa utilizado; zelar pelos livros, encapar, grampear, colar e recuperar obras danificadas; 
carimbar e etiquetar os livros; auxiliar no controle de entrada e saída de obras da Biblioteca; 
efetuar e atender ligações telefônicas; digitar e retirar cópias xerográficas de textos, dentro das 
normas estabelecidas; auxiliar os alunos nas pesquisas; disseminar informações para facilitar o 
acesso à geração do conhecimento; auxiliar a bibliotecária nas demais atividades necessárias ao 
bom funcionamento da biblioteca; zelar pelo patrimônio, utilizando adequadamente os 
equipamentos sob sua responsabilidade; desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão 
cultural; auxiliar no desenvolvimento de ações educativas para estimular a leitura, atividades 
culturais e artísticas; cumprir e fazer cumprir as determinações da chefia imediata; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
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AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETE DE LIBRAS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Ser fiel à interpretação, não omitindo nenhuma fala do diálogo 
estabelecido entre o ouvinte e o aluno surdo; redirecionar ao professor regente os 
questionamentos, dúvidas, sugestões e observações dos alunos a respeito das aulas, pois aquele é 
a referência no processo de ensino-aprendizagem; estimular a relação direta entre alunos surdos e 
professor regente, ou entre alunos surdos e outros participantes da comunidade escolar, nunca 
respondendo por nenhuma das partes; esclarecer e apoiar o professor regente no que diz respeito 
à escrita dos surdos, acompanhando o professor, caso necessário e mediante solicitação, na 
correção das avaliações e na leitura dos textos dos alunos; esclarecer aos alunos somente as 
questões pertinentes à língua e ao processo interpretativo, salvo em casos extraordinários em que 
a instituição o incumbir de algum aviso específico aos surdos; buscar, quando necessário, o auxílio 
do professor regente, antes, durante e após as aulas, com o objetivo de garantir a qualidade de 
sua atuação, bem como a qualidade do acesso dos surdos à educação; traduzir todas as questões 
da avaliação – do Português escrito para a Língua de Sinais – sem acréscimo de esclarecimentos, 
adendos, exemplificações ou demais auxílios, pois estes, quando necessários, dizem respeito 
somente ao professor; auxiliar os alunos, durante a avaliação, no que se refere, exclusivamente, à 
Língua Portuguesa: significado, estrutura, léxico, contexto; oferecer ao professor regente, quando 
este solicitar, informações do processo de ensino-aprendizagem decorrente de sua intermediação 
interpretativa sem, contudo, assumir qualquer tipo de tutoria dos alunos; informar ao professor 
regente as particularidades dos surdos, com ele reconsiderando, sempre que necessário, a 
adequação da forma de exposição dos conteúdos a tais especificidades, com o intuito de garantir a 
qualidade do acesso dos surdos a esses conteúdos escolares; estar presente às reuniões 
pedagógicas e administrativas, limitando sua participação aos seus interesses profissionais, às 
questões de comunicação e acessibilidade dos surdos, bem como àqueles que se referem à sua 
função interpretativa e educativa; reunir-se com um representante da instituição escolar e com os 
demais intérpretes, sempre que surgir uma questão inusitada e complexa relacionada à sua 
atuação profissional e ética, para discuti-la e, só então, emitir um posicionamento; Atuar de forma 
colaborativa com os professores da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que 
favoreçam o acesso do aluno com necessidades educacionais especiais ao currículo e a sua 
interação no grupo; Preparar, adaptar e flexibilizar material pedagógico relativo ao conteúdo 
estudado em sala de aula (atividades, exercícios, provas, avaliações, jogos, livros de histórias, 
dentre outros) com o uso de material concreto, figuras e simbologia gráfica e construir pranchas 
de comunicação temáticas para cada atividade, com o objetivo de proporcionar a apropriação e o 
aprendizado do uso do recurso de comunicação e ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; 
executar as atividades em conformidade com o planejamento definido pelo setor competente; 
colaborar com professor regente e/ ou direção no desenvolvimento das atividades previstas no 
Projeto Político Pedagógico; desenvolver formas de comunicação simbólica, estimulando o 
aprendizado da linguagem expressiva; prover recursos de Comunicação Aumentativa e 
Alternativa; zelar pela segurança das crianças; identificar o melhor recurso de tecnologia assistiva 
que atenda às necessidades dos alunos de acordo com sua habilidade física e sensorial atual e 
promova sua aprendizagem por meio da informática acessível; promover as condições para a 
inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais em todas as atividades da escola; 
orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional; indicar 
e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos existentes na 
família e na comunidade; executar outras tarefas correlatas 
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AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Atuar de forma colaborativa com os professores da classe comum para 
a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do aluno com necessidades 
educacionais especiais ao currículo e a sua interação no grupo; Preparar, adaptar e flexibilizar 
material pedagógico relativo ao conteúdo estudado em sala de aula (atividades, exercícios, provas, 
avaliações, jogos, livros de histórias, dentre outros) com o uso de material concreto, figuras e 
simbologia gráfica e construir pranchas de comunicação temáticas para cada atividade, com o 
objetivo de proporcionar a apropriação e o aprendizado do uso do recurso de comunicação e 
ampliação de vocabulário de símbolos gráficos; executar as atividades em conformidade com o 
planejamento definido pelo setor competente; colaborar com professor regente e/ ou direção no 
desenvolvimento das atividades previstas no Projeto Político Pedagógico; desenvolver formas de 
comunicação simbólica, estimulando o aprendizado da linguagem expressiva; prover recursos de 
Comunicação Aumentativa e Alternativa; zelar pela segurança das crianças; identificar o melhor 
recurso de tecnologia assistiva que atenda às necessidades dos alunos de acordo com sua 
habilidade física e sensorial atual e promova sua aprendizagem por meio da informática acessível; 
promover as condições para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais em 
todas as atividades da escola; orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 
processo educacional; indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de 
outros recursos existentes na família e na comunidade; executar outras tarefas correlatas 
 
AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, 
recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; atender às chamadas telefônicas, 
anotando ou enviando recados; datilografar e/ou digitar textos, documentos, tabelas e outros 
originais, bem como conferir originais; arquivar processos, publicações e documentos diversos de 
interesse da educação; receber, conferir e registrar a tramitação de papéis, fiscalizando o 
cumprimento das normas referentes a protocolo; atender ao público em geral, prestando 
informações pertinentes à educação e aos trabalhos desenvolvidos na sua unidade de trabalho; 
encaminhar pessoas a outras unidades administrativas; preparar certidões, atestados, declarações 
e outros documentos; manter atualizados e corretos os registros de vida escolar dos alunos, 
realizar escrituração escolar; auxiliar na organização de eventos escolares; realizar escrituração 
escolar; colaborar com atividades sociais, físicas e desportivas promovidas pela escola; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
AUXILIAR EM FARMÁCIA   
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar atividades técnicas, auxiliando o Farmacêutico a 
ministrar remédios segundo receituário médico; realizar controle de entorpecentes e produtos 
equiparados, anotando sua entrada e saída em mapas, guias e blocos de acordo com a ANVISA; 
trabalhar de acordo com as normas e procedimentos de biossegurança; realizar registros e 
elaborar relatórios técnicos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
AUXILIAR ODONTOLÓGICO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Efetuar o controle da agenda de consultas, verificando os horários 
disponíveis e registrando as marcações realizadas; auxiliar o Cirurgião Dentista na instrumentação 
junto à cadeira operatória; auxiliar na esterilização do material, na preparação de materiais 
restauradores, utilizando equipamentos apropriados; realizar outros serviços profiláticos podendo, 
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também realizar outros trabalhos preventivos sob a supervisão do Cirurgião Dentista; zelar pela 
guarda, manutenção e conservação dos equipamentos e demais instrumentos utilizados no 
trabalho; atender os pacientes, cuidar da assepsia dos respectivos locais de trabalho, prestar-lhes 
informações, receber recados e encaminhá-los ao dentista; executar outras tarefas compatíveis 
com a natureza do cargo 
 
AVALIADOR 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Pesquisar os preços do mercado imobiliário e proceder a vistoria em 
imóveis para efeitos fiscais; Manter atualizados os registros de preços de materiais empregados na 
construção civil e do custo de mão de obra; Aplicar processos e formulários relativos a avaliação 
de imóveis e efetuar pesquisas in loco para verificar a exigência de serviços de infraestrutura; 
Participar na elaboração da tabela anual de valores prediais e territoriais urbanos; Revisar e 
executar trabalhos relacionados com coleta de dados e avaliação de imóveis para efeitos 
tributários; Colaborar na fixação ou adaptação de critérios de avaliação de imóveis e auxiliar a 
fiscalização tributária, com relação aos impostos predial e territorial urbano, imposto de 
transmissão e contribuição de melhorias, executar atividades relativas a coleta de informes que 
possam orientar ou determinar o perfil dos bens imóveis, verificando características e qualidades 
de acordo com padrões estabelecidos para apuração do valor, a fim de orientar as transações 
imobiliárias; Estudar, planejar e estabelecer padrões para apuração de valores imobiliários, 
efetuando cálculos, elaborando planilhas, supervisionando equipes e grupos de trabalho, de 
avaliação e orientação sobre a legislação e técnicas operativas correspondentes; Prestar 
informações em processos de avaliação, emitindo relatórios técnicos e organizar normas de 
serviços para determinar os procedimentos dos trabalhos de avaliação e orientar os usuários do 
serviço, estudar e emitir pareceres técnicos em processo de revisão de avaliação; Desempenhar 
outras tarefas correlatas. 
 
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar levantamento de dados para subsidiar a resolução de 
problemas relacionados com a limpeza e o meio ambiente; Fiscalizar a execução dos serviços de 
limpeza urbana; Fiscalizar os rios, córregos, nascentes, lagos, lagoas em suas margens e leitos, 
promovendo a conservação dos mesmos; Fiscalizar empresas para emissão de laudos ambientais 
visando obtenção de alvarás; Fiscalizar e emitir relatórios sobre terrenos e imóveis sujeitos  a 
edificações, regularizações, ampliações, desmembramentos, unificações, implantações de 
loteamento, ligações de água e energia elétrica, bem como terrenos sujeitos a poda e supressão 
de vegetação; Exercer fiscalização de limpeza em vias públicas, tomando providências para a 
remoção de entulhos e materiais de construção; Atuar em operações, em especial  as que se 
relacionem com as seguintes atividades: controle, fiscalização e licenciamento ambiental, 
proteção e controle de qualidade ambiental, orientação e educação ambiental; Advertir infratores, 
lavrar autos, notificar e exercer atividades correlatas; Atuar junto com outros órgãos em ações que 
visem à proteção e à manutenção da saúde, limpeza e meio ambiente; Elaborar relatórios, 
comunicações e notificações relacionadas com sua área de atuação, expedindo vias impressas 
datadas e assinadas; Apresentar semanalmente relatórios de vistorias  realizadas ao seu superior 
direto; Sugerir  melhorias de limpeza urbana e ambientais em bairros e distritos do município; 
Vistoriar a zona rural no que diz respeito a sua área de atuação para manter a saúde da população 
e o equilíbrio ambiental; Realizar atividades, inerentes à sua área de atuação, com a 
utilização/condução de veículo automotor; Interpretar disposições legais e regulamentares, 
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pertinentes à fiscalização, manter devidamente arquivados os documentos que as 
consubstanciam, fornecendo, eventualmente cópias ao Departamento Jurídico e a outros órgãos 
pertinentes à sua área de atuação; Participar e auxiliar na execução de campanhas educativas 
junto à população; Participar de reuniões com a equipe de trabalho, assimilando as ações técnicas 
e administrativas propostas, visando melhorias na organização do trabalho; Estar capacitado para 
procurar novos conhecimentos e atualizações; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança no 
trabalho; Zelar pelos equipamentos e outros materiais de trabalho utilizados; Executar outras 
atividades compatíveis com a natureza do cargo ou designadas pelo seu superior imediato 
  
FISCAL DE OBRAS E POSTURA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fazer cumprir a legislação municipal relativa a edificações, 
parcelamentos, uso e ocupação do solo e demais disposições da legislação urbanística; 
desenvolver tarefas concernentes à fiscalização de obras particulares e posturas municipais; lavrar 
auto de infração e embargo de obras executadas em desacordo com o projeto aprovado ou em 
descumprimento à legislação pertinente; fazer cumprir a legislação de posturas e obras 
municipais; lavrar autos de infração para imposição de multas; cumprir diligências; executar outras 
tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
FISCAL SANITÁRIO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Cumprir as normas do poder de polícia administrativa do Município; 
notificar e aplicar penalidades aos infratores; inspecionar, sob o ponto de vista higiênico e 
sanitário, os produtos alimentícios de origem animal, vegetal e seus derivados, verificando as 
condições e locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização; fiscalizar 
estabelecimentos comerciais e feiras livres, verificando as condições de consumo dos alimentos, 
encaminhando para a análise e apreendendo os alterados, deteriorados ou falsificados; registrar 
em formulário próprio, eventuais reclamações da comunidade, no que se refere à problemas de 
higiene, sanitários e alimentos; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
INSPETOR DE ALUNOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Auxiliar na manutenção da disciplina escolar; assistir à entrada e à saída 
dos alunos em educandários; velar pela disciplina nos estabelecimentos de ensino e áreas 
adjacentes; receber e entregar diariamente os livros e material didático dos professores; zelar pelo 
abastecimento de material escolar nas salas de aula; inspecionar as salas de aula para verificar as 
condições de limpeza e arrumação; revisar, após a saída dos alunos, as salas de aula a fim de 
verificar se foram esquecidos livros, cadernos e outros objetos, efetuando a sua arrecadação e 
recolhimento à Secretária; comunicar à autoridade competente os atos ou fatos relacionados à 
quebra de disciplina ou qualquer anormalidade; encaminhar aluno indisciplinado à direção para 
medidas cabíveis; chamar e acompanhar alunos no horário da merenda escolar; prestar 
assistência a alunos que adoecerem ou sofrerem acidentes; auxiliar nos serviços de secretaria da 
escola, no período de férias escolares; não permitir a presença de pessoas estranhas nas 
dependências da unidade escolar; manter a disciplina no período do recreio; controlar banheiros; 
verificar falta de professores e comunicar à coordenação que a turma está sem professor; 
permanecer na sala de aula quando o professor precisar se ausentar; dar sinal para início e 
término de turno; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 
 
MECÂNICO  
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar atividades relativas à manutenção e conserto de 
equipamentos de usinagem, mecânica geral, hidráulica, pneumática, alinhamento de máquinas e 
dispositivos; revisão mecânica e elétrica de máquinas e motores; executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo. 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar trabalhos de digitação; Conferir documentos e valores; Efetuar 
registros de acordo com rotinas e procedimentos próprios de sua área de atuação; Organizar e 
manter atualizados cadastros, arquivos e outros instrumentos de controle administrativo; 
Distribuir e encaminhar papéis, correspondências e material de natureza diversa; prestar serviço 
de atendimento e recepção ao público; Protocolar documentos; Zelar pelos equipamentos e 
outros materiais de trabalho utilizados; Participar de reuniões e grupos de trabalho; Zelar pela 
eficiência, disciplina e segurança no trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a 
natureza do cargo ou designadas pelo seu superior imediato 
 
TECNICO EM ENFERMAGEM  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas 
e outros estabelecimentos de assistência médica e domicílios; prestar cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes hospitalizados, auxiliando-os em sua higiene pessoal, em sua 
movimentação e na alimentação; atender a chamados dos doentes para verificar os pedidos e 
satisfazê-los ou comunicar ao responsável, queixas, sintomas ou anormalidades observadas; 
acompanhar ou transportar pacientes ao raio X, laboratórios, sala de cirurgia ou outros locais, 
utilizando cadeiras de rodas ou maca, para assegurar a realização do exame ou tratamento; 
auxiliar o médico na realização de exames; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, 
psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente; atuar 
sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de instrução cirúrgica; organizar o ambiente 
de trabalho; dar continuidade aos plantões; trabalhar de acordo com as normas e procedimentos 
de biossegurança; realizar registros e elaborar relatórios técnicos;; executar atividades de apoio 
como lavagem e preparo do material para esterilização, preparo de cama simples e do enfermo; 
receber, conferir e arrumar a roupa que chega da lavanderia, participar de campanhas de 
vacinação; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Identificar os principais problemas de saúde bucal que afetam a 
população; estabelecer as relações entre condições de vida e de trabalho e os principais 
problemas de saúde bucal; conhecer as condições locais de saúde bucal através dos instrumentos 
de diagnóstico usados para o planejamento: enquetes populacionais, inquérito epidemiológico, 
levantamento dos recursos materiais e humanos de saúde bucal existentes nas comunidades; 
identificar grupos e áreas de risco às doenças bucais; reconhecer os problemas de saúde bucal na 
comunidade; sistematizar, interpretar e produzir relatórios a partir de informações coletadas na 
comunidade; elaborar planos de ação para o equacionamento dos problemas de saúde bucal 
identificados no âmbito de sua atuação profissional; realizar junto com a equipe de saúde bucal a 
programação do trabalho de forma integrada com a programação global da unidade de saúde; 
realizar atividades que permitam a programação local participativa em função dos objetivos do 
programa de saúde bucal; realizar a previsão de material e de outras condições necessárias à 
realização do seu trabalho em saúde bucal; colaborar em pesquisas em saúde bucal; executar 
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outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Selecionar os filmes a serem utilizados, de acordo com o tipo de 
radiografia requisitada pelo Médico, e colocá-los no chassi; posicionar o paciente adequadamente, 
medindo as distâncias para focalização da área a ser radiografada; zelar pela segurança da saúde 
dos pacientes que serão radiografados; operar equipamentos de raio x e similares como 
tomógrafo, mamógrafo e outros; encaminhar o chassi à câmara escura para ser feita a revelação 
do filme; operar máquina reveladora; encaminhar a radiografia já revelada ao Médico responsável 
pela emissão de diagnóstico; controlar o estoque de filmes e demais materiais de uso no setor; 
utilizar equipamentos e vestimentas de proteção contra os efeitos dos raios X; zelar pela 
conservação dos equipamentos que utiliza; executar outras tarefas compatíveis com a natureza do 
cargo. 
 
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fazer levantamento e solicitar a compra dos equipamentos e materiais 
necessários; Analisar acidente(s) do trabalho, registrar e investigar sua(s) causa(s) e acompanhar a 
emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT); Analisar procedimentos de rotina, 
indicar medidas e sistemas de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual; Trabalhar 
na prevenção de acidentes do trabalho, entregar e orientar os servidores sobre a maneira correta 
de uso do(s) equipamento(s) de proteção individual (EPI’s) e suas finalidades; Desenvolver 
programas de integração prevencionista, palestras, cursos para a redução dos acidentes, e 
controle de sinistros, e ainda para a melhoria das relações interpessoais e de produtividade nos 
ambientes de trabalho; Coletar dados e informações capazes de identificar os locais de riscos de 
acidentes pessoais e materiais, visando a implantação de mecanismos que corrijam as deficiências 
de máquinas, equipamentos de organização de trabalho, reduzindo assim a possibilidade de 
interrupção da linha produtiva por eventual ocorrência de acidente de trabalho; Fazer 
levantamento dos equipamentos de proteção individual (EPI’s), solicitando, quando necessário, 
sua aquisição; Executar trabalhos que envolvam a segurança dos servidores na prevenção de 
acidentes, contra incêndios e proteção ao meio ambiente; Aplicar os conhecimentos de segurança 
do trabalho, elaborar planos, instrumentos de avaliação, programas de segurança, normas e 
regulamentos internos; Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas 
instalações físicas; Responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do 
disposto nas Normas Regulamentadoras e legislações pertinentes, relativas à sua área de atuação; 
Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, 
além de treiná-la, apoiá-la e atendê-la, quando necessário; Promover atividades de 
conscientização, educação e orientação dos servidores, com  finalidade de evitar acidentes; Propor 
e apresentar relatórios com medidas que visem o saneamento de doenças ocupacionais; Propor e 
apresentar relatórios com medidas saneadoras quanto aos fatores ambientais no trabalho, 
identificando agentes agressivos e propondo sua eliminação ou controle; Propor medidas e 
apresentar relatórios, visando sanar fatores insalubres no trabalho; Preencher mapas, elaborar 
relatórios, criar projetos e efetuar registros a serem enviados ao setor de medicina do trabalho; 
Participar de reuniões com a equipe de trabalho, visando melhorias na organização dos serviços; 
Estar capacitado para procurar novos conhecimentos e atualização; Auxiliar na elaboração de 
especificações técnicas necessárias à contratação de serviços e compra de materiais, utensílios e 
equipamentos, relativos à sua área de atuação; Articular-se com profissionais de outras áreas, 
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provendo a operacionalização dos serviços, tendo em vista o efetivo atendimento das 
necessidades do setor; Estabelecer com os servidores e chefias imediatas, procedimentos que 
permitam atuação conjunta, entre os diversos setores, frente aos acidentes de trabalho e 
sinistros; Divulgar conhecimentos sobre as necessidades da segurança em benefício dos servidores 
e do Município; Zelar pela conservação e uso adequado do(s) equipamento(s) e material(is) sob 
sua responsabilidade, bem como do seu local de trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e 
segurança no trabalho; Executar outras tarefas correlatas, determinadas por superior imediato 
 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar as tarefas para o fornecimento de alimento seguro e livre de 
microorganismos patogênicos; Cumprir os objetivos e normas que regulamentam o Banco de 
Alimentos do Município; Receber, selecionar, higienizar, sanitizar, preparar, armazenar e distribuir 
de forma adequada, segura e higiênica os alimentos; Contribuir de forma adequada para a 
higienização do local de trabalho; Aplicar boas práticas de manipulação com a finalidade de 
garantir uma melhor qualidade dos alimentos; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
do cargo. 
 
MOTORISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Conduzir veículos de passageiros e de cargas; Manter o veículo em boas 
condições de conservação e funcionamento; Providenciar conserto, abastecimento, lubrificação, 
limpeza e troca de peças, bem como verificar a situação dos pneus do veículo e do óleo do motor; 
Apanhar os usuários ou espera-los em pontos pré-determinados; Preencher formulário de 
controle de quilometragem dos veículos da frota municipal; Realizar viagens, estando responsável 
pela direção do veículo; Conduzir os veículos dentro dos limites de segurança; Zelar pelos 
equipamentos e outros materiais de trabalho utilizados; Participar de reuniões e grupos de 
trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança no trabalho; Executar outras atividades 
compatíveis com a natureza do cargo ou designadas pelo seu superior imediato 
 
RECEPCIONISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Recepcionar o público em geral; prestar informações referente a 
Administração Municipal e encaminhar aos órgãos competentes; Executar trabalhos de telefonia; 
Executar tarefas de datilografia; Arquivar documentos da recepção; Agendar reuniões, atividades 
e outros serviços quando se fizer necessário; Atender às normas de segurança e higiene do 
trabalho; Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
ARMADOR  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Preparar formas de madeira, colocando ferragens no interior das 
mesmas, baseando-se nas especificações ou instruções recebidas, cortando, curvando e unindo 
vergalhões com a ajuda de ferramentas manuais, máquinas e outros utensílios; Moldar massa 
apropriada, para construir colunas, vigas, lajes e outros elementos estruturais, de forma a 
assegurar ao trabalho as características requeridas; Zelar pela segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela 
guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; Controlar estoques dos materiais necessários à área de 
atuação, tomando as providências necessárias para sua reposição; Executar o tratamento e 
descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; Executar outras tarefas 
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correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Preparar a confecção de armações 
e estruturas de concreto e de corpos de prova; Cortar e dobrar ferragens de lajes; Montar e aplicar 
armações de fundações, pilares e vigas; Executar outras tarefas correlatas. 
 
CALCETEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Pavimenta solos de estradas, ruas e obras, paralelepípedos, blocos de 
concreto, bloco inter travados, calçadinha de qualquer outro tipo de pavimento que requeira 
assentamento manual e similares, nivelando-os com areia ou terra e recobrindo-os com 
paralelepípedos ou blocos de concreto, para dar-lhes melhores aspectos e facilitar o trafego de 
veículos. Determina o alinhamento da obra, marcando-o com estacas e linhas, para orientar o 
assentamento do material; prepara o solo, recobrindo-o com areia ou terra, para nivelá-lo e 
permitir o assentamento das peças; coloca cada peça, posicionando-a sobre a areia e assentando-
a com golpes de martelo ou malho, para encaixá-la em seu lugar; recobre junções, preenchendo-
se com alcatrão ou argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra; 
executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 
 
CANTINEIRA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços em geral, executar serviços de limpeza do ambiente 
de trabalho, nas dependências e instalações; preparar e servir as refeições; ajudar na remoção de 
móveis, utensílios, materiais e mercadorias; organizar o ambiente de trabalho; realizar trabalhos 
na copa e cozinha, preparando e servindo o café e outras refeições, recolhendo, lavando e 
guardando os utensílios; fazer os serviços de faxina em geral;  remover o pó de móveis, paredes, 
tetos, portas, janelas e demais equipamentos; proceder a limpeza e higienização da cozinha, 
banheiros e demais dependências no setor em que estiver lotado; receber, armazenar e controlar 
o estoque de produtos; planejar o consumo e prestar contas do saldo existente; zelar pelos 
equipamentos, móveis e outros materiais utilizados; zelar pela eficiência, disciplina e segurança no 
trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo. 

 
CARPINTEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Confeccionar peças com o auxílio de ferramentas adequadas; instalar 
esquadrias e outras peças de madeira ou metal, como janelas, básculas e fechaduras; reparar 
elementos de madeira; colocar ou substituir ferragens em móveis; confeccionar e montar formas 
de concretagem, peças empregadas em obras; executar peças em carpintaria como forros, 
palanques e engradamentos; realizar acabamentos em móveis; operar máquinas de carpintaria; 
construir e reconstruir pontes e pontilhes de madeira; zelar pela conservação dos equipamentos e 
ferramentas do trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na 
sua esfera de competência 
 
COVEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Proceder à abertura de sepulturas e jazidos para enterramento, dentro 
das normas de higiene e saúde pública; Realizar sepultamentos e exumações, quando 
devidamente autorizado; Proceder à inumação de cadáveres; Providenciar a exumação de 
cadáveres; Auxiliar nas necropsias; Controlar sepultamentos e preenchimento da autorização para 
abertura de sepulturas; Fazer reparos em túmulos e dependências; Providenciar e executar a 
capina e limpeza do local de trabalho; Orientar e atender a população, divulgando o que as 
famílias e responsáveis devem fazer para zelar de suas sepulturas; Zelar pelos equipamentos que 
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lhe são confiados; Requisitar material para suas atividades; Abrir e fechar os portões dos 
cemitérios; Fazer transferência de ossadas para outros túmulos, quando devidamente autorizado; 
Preparar o cemitério para o dia de finados; Informar ocorrências no serviço de sua competência ao 
superior imediato; Executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios e necrotérios; 
Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras tarefas compatíveis com a 
natureza do cargo. 
 
CUIDADOR SOCIAL  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Assistência aos abrigados, orientando-os quanto a higiene, lazer, 
vestuário, medicação, refeição; Orientar e auxiliar o abrigo no uso do banheiro, para tomar banho, 
fazer escovação de dentes, fazer uso do sanitário; Manter o abrigo sempre limpo e com roupas 
adequadas a todas as situações e protegido contra oscilações de temperatura (frio, calor, etc); 
Providenciar o reparo e/ou troca de roupas e calcados danificados ou não adequados; executar 
atividades recreativas e ocupacionais com os abrigados (promover passeios e programas diversos); 
Informar ao superior imediato qualquer problema de saúde com os abrigados, para posterior 
atendimento médico, bem como prestar primeiros socorros aos abrigados; Manter vigilância 
constante sobre o abrigado, prevenindo acidentes que coloquem em risco a saúde elou a vida dos 
mesmos; Garantir que todos os abrigados tenham um comportamento adequando nos horários de 
refeições, fazendo com que todos tenham boa alimentação, que sentem-se corretamente em seus 
lugares e comam adequadamente; Registrar em relatório todas as ocorrências com os abrigados; 
Desestimular a agressividade; Ajudar os abrigados na recuperação da auto-estima, dos valores e 
da afetividade; Promover momentos de afetividade entre os abrigados; Estimular a educação dos 
abrigados; Orientar, acompanhar e respeitar as necessidades espirituais e religiosas dos abrigados; 
Verificar a despensa e requerer a reposição de produtos; Observar a qualidade e a validade dos 
alimentos; Orientar a preparação da alimentação dos abrigados; Servir em ambientes e em 
porções adequadas; Estimular e controlar a ingestão de líquidos e de alimentos variados; Reeducar 
os hábitos alimentares dos abrigados; Observar temperatura, urina, fezes e vômitos dos abrigados, 
tomando as providencias necessárias; Controlar e observar a quantidade do sono dos abrigados; 
Ajudar nas terapias ocupacionais e físicas dos abrigados; Ter cuidados especiais com deficiência e 
dependência física dos abrigados; Ter cuidados especiais com deficiência e dependência física dos 
abrigados; Observar e informar alterações físicas e de comportamento dos abrigados; Lidar com 
comportamentos compulsivos e evitar ferimentos dos abrigados; Controlar guarda, horário e 
ingestão de medicamentos; Acompanhar o(s) abrigado(s) em consultas e atendimentos médico-
hospitalar; relatar a orientação medica aos responsáveis; Seguir orientações medicas; preparar 
leitos de acordo com as necessidade dos abrigados; Estimular o gosto pela música e dança; 
Selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a idade dos abrigados; Manter em ordem o 
ambiente dos abrigados; Acompanhar e apoiar projeto profissional; demonstrar  sensibilidade e 
paciência; Manter a calma em situações críticas; Demonstrar criatividade; Buscar informações e 
orientações técnicas; Reciclar-se e atualizar-se por meio de encontros, palestras, cursos e 
seminários; Planejar suas tarefas, sob supervisão de superior imediato; Zelar pelos equipamentos 
e outros materiais de trabalho utilizados; Participar de reuniões e grupos de trabalhos; Zelar pela 
eficiência, disciplina e segurança no trabalho; Executar outras tarefas correlatas determinadas 
pelo superior imediato. 
 
 
ELETRECISTA  
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços de instalações de circuitos elétricos de prédios e 
logradouros públicos, seguindo plantas, esquemas e croquis; Instalar e fixar quadros de 
distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; Instalar, regular e 
reparar aparelhos e equipamentos; Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica; 
Realizar manutenções preventiva e corretiva, instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos; 
Realizar medições e testes; Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; Executar outras 
atividades correlatas ou determinadas por superiores 
 
GARI  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Efetuar, através de varrição e recolhimento dos resíduos, a limpeza de 
ruas, parques, jardins, prédios públicos, bem como outros logradouros públicos; Transportar os 
resíduos aos depósitos apropriados; Apresentar-se uniformizado; Zelar pelos equipamentos e 
outros materiais de trabalho utilizados; Participar de reuniões e grupos de trabalhos; Zelar pela 
eficiência, disciplina e segurança no trabalho; Executar outras atividades compatíveis com a 
natureza do cargo ou designadas pelo seu superior imediato. (Lei Complementar nº. 42, de 
24/02/2011). 
 
JARDINEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Plantar culturas diversas; introduzir sementes e mudas em solo, 
forrando e adubando com cobertura vegetal; efetuar preparo de mudas e sementes através da 
construção de viveiros e canteiros; realizar tratos culturais; preparar o solo para plantio; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de 
pá mecânica ou caçamba, para escavar, mover e/ou triturar terra, pedras, areia, cascalho e 
materiais análogos, bem como outros serviços correlatos; Operar máquinas de abrir canais de 
drenagem, abastecimento de água e outros; Operar equipamento de dragagem para aprofundar e 
alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; Operar máquinas providas de martelo 
acionado mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de 
aço, em terreno seco ou submerso; Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na 
execução de obras públicas; Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e 
aplainar os materiais utilizados na construção de estradas; Operar máquinas para estender 
camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as 
necessidades do trabalho; Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga 
pesada, os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; Providenciar o abastecimento de 
combustível, água e lubrificantes nas máquinas sob sua responsabilidade; Conduzir máquina, 
acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-los, segundo as necessidades do 
trabalho; Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, lubrificando-a e 
executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento, verificando a condição 
dos pneus, freios, embreagens e outros componentes da máquina que for operar; Zelar pela 
conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas; Inspecionar a máquina, verificando a parte elétrica e demais componentes e peças, para 
certificar-se de suas condições de funcionamento, providenciando o abastecimento e serviços de 
manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado; 
Conduzir máquina em velocidade compatível com a atividade exercida; Verificar os itinerários e 
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demais instruções determinadas pelo superior imediato, visando o cumprimento das normas 
estabelecidas; Conduzir a máquina, com segurança, obedecendo ao Código Nacional de Trânsito, 
seguindo itinerário previamente estabelecido; Zelar pelo bom andamento do serviço, adotando as 
medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança 
própria e de terceiros; Recolher a máquina, após a jornada de trabalho, conduzindo-a à garagem, 
para permitir sua manutenção e abastecimento; Zelar pela conservação e limpeza da máquina, 
deixando-a em condições adequadas de uso, promovendo, quando necessário, sua desinfecção; 
Auxiliar na elaboração de especificações técnicas necessárias, para contratação de serviços e 
compra de materiais, utensílios e equipamentos, relativos à sua área de atuação; Participar de 
reuniões com a equipe de trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança no trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 
 
PEDREIRO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços de assentamento de meio-fio, sarjeta e manilha de 
barro ou concreto; Construir alicerces, assentar tijolos, blocos, pedras, pisos e azulejos, segundo as 
técnicas pertinentes; Orientar ou executar a mistura de materiais para obtenção de argamassa; 
Rebocar as estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção preventiva e corretiva em 
prédios e logradouros públicos municipais; Construir túmulos e fechar sepulturas; Zelar pela 
limpeza do local de trabalho e conservação do equipamento usado; Executar outras tarefas 
compatíveis com a natureza do cargo e determinadas por superiores. 
 
SERRALHEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Organizar o ambiente de trabalho, selecionar e conservar os materiais e 
instrumentos de trabalho; construir ou reformar peças em ferro, aço ou outros metais; retirar 
estruturas de aço ou ferro danificadas; verificar a possibilidade de reutilização de materiais; 
solicitar materiais ao encarregado para construção ou reforma de peças; trabalhar na construção 
de pontes; realizar trabalhos de reparos com soldas; realizar pequenos reparos e fixar peças nos 
locais adequados; realizar manutenções em portas, janelas, etc; regular dobradiças, maçanetas, 
vitrôs, etc; fixar suportes para televisores, aparelhos de ar condicionado, suportes para mochilas 
nas escolas, etc; realizar reparos em cadeiras, carteiras, macas de hospitais, cadeiras de roda, 
corrimão de pontes e escadas, playground, etc; preparar peça para receber pintura. Executar 
outras tarefas correlatas e determinadas por superior imediato 
 
SERVENTE ESCOLAR  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Contribuir para a formação e conservação da horta escolar; zelar pela 
aparência física da escola e contribuir no desenvolvimento dos hábitos de higiene dos alunos; 
acompanhar as ações de saúde dentro da instituição; promover a limpeza e conservação do prédio 
e áreas; colaborar na elaboração dos cardápios e na preparação da merenda, com nutrientes 
necessários; conferir os gêneros em estoque, planejar o consumo e prestar contas do saldo 
existente; manter o depósito de merenda limpo; zelar pela limpeza e conservação dos 
equipamentos e utensílios da instituição; executar serviços de limpeza em geral; realizar trabalhos 
na copa e cozinha, preparando e servindo o café, recolhendo, lavando e guardando os utensílios; 
proceder a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e demais dependências no setor em que 
estiver lotado; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo 
 
SERVENTE DE LIMPEZA  
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Preparar e servir café, chá, sucos, água e lanches rápidos, para atender 
os funcionários do setor, e demais usuários; Providenciar lavagem e guarda dos utensílios, para 
assegurar sua posterior utilização; Fazer o serviço de faxina em geral; Remover o pó de móveis, 
paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; Limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 
utensílios; Efetuar a limpeza e higienização da cozinha, banheiros e toaletes, bem como das 
demais dependências do setor, lavando pisos, peças, azulejos e outros, para manter um bom 
aspecto de higiene e limpeza; Efetuar a limpeza de armários e mesas; Auxiliar na arrumação e 
troca de roupa de cama; Lavar e encerar assoalhos; Lavar e passar vestuários e roupas de cama e 
mesa; Coletar lixo dos depósitos colocando-o nos recipientes apropriados; Lavar vidros, espelhos e 
persianas; Varrer pátios; Fechar portas, janelas e vias de acesso; Receber, armazenar e controlar 
estoque dos produtos alimentícios e materiais de limpeza, requisitando a sua reposição sempre 
que necessário, a fim de melhor atender aos serviços do setor; Zelar pelos equipamentos e outros 
materiais utilizados, bem como do seu local de trabalho; Participar de reuniões e grupos de 
trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança no trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas, determinadas pelo superior imediato. 
 
ZELADOR  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar atividades relativas à segurança de prédios públicos 
municipais; executar serviços de ronda diurna e noturna dos prédios públicos municipais e áreas 
adjacentes, bem como em praças, postos de saúde e escolas; controlar a entrada e saída de 
veículos, pessoas e volumes em repartições municipais durante o expediente de trabalho; zelar 
pelo patrimônio, colaborar para sua manutenção e perfeito uso do patrimônio municipal; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo 
 
CAPINADOR  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Realizar trabalho manual de capina; Carregar e descarregar caminhões 
com os resíduos da capina; Executar serviços de capina e roçagem; Executar serviços básicos 
auxiliares nas áreas de ajardinamentos; Realizar outras tarefas correlatas e da natureza do seu 
trabalho 
 
COLETOR DE RESIDUOS  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Percorrer logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, recolhendo 
lixo domiciliar, comercial e industrial, despejando-o em caminhões coletores de lixo; Contribuir 
pela ordem e limpeza de ruas, calçadas e demais locais onde o lixo for recolhido; Recolher todo 
lixo exposto e não permitir que o lixo caia no leito da rua; Zelar pela limpeza das áreas de lazer, 
parques e jardins, ruas, prédios públicos ou onde possa ocorrer eventos, recolhendo o lixo 
amontoado ou acondicionando-o em latões, para manter os referidos locais em condições de 
higiene adequadas; Recolher lixo hospitalar e demais dejetos contaminados, com atenção às 
normas de segurança, executando e auxiliando a respectiva incineração em local próprio; 
Apresentar-se uniformizado; Zelar pelos equipamentos e outros materiais de trabalho utilizados; 
VIII - Participar de reuniões e grupos de trabalho; Zelar pela eficiência, disciplina e segurança no 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior imediato 
 
OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços de mão-de-obra, auxiliando nas atividades de obras 
públicas, mecânica e manutenção em geral, tais como calçamento de ruas, jardinagem, 
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terraplanagem, manutenção de estradas, serviços de apoio de serralheria, carpintaria, soldagem, 
pintura e outros; Executar serviços de capina de rua, capina química e podas de árvores; Substituir 
garis, temporariamente e quando necessário; auxiliar, eventualmente, na apreensão de animais 
soltos em vias públicas, tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos, etc, conduzindo-os ao local 
apropriado, para evitar acidentes e garantir a segurança da população; Executar serviços de 
limpeza de bueiros e similares; Manter organizadas e conservadas ferramentas, recolhendo-as ao 
local apropriado após a jornada de trabalho, bem como dos materiais utilizados na execução dos 
serviços; Executar atividades no campo de segurança de prédios públicos do Município, realizando 
trabalhos de guarda diurno e noturno (ronda), controlando a entrada e saída do público e dos 
servidores em órgãos do Município e logradouros públicos; Executar serviços de guarda (“guarita”) 
de cancela, em cruzamentos da linha ferroviária e similar; Lavar por completo, enxaguar, 
pulverizar e, eventualmente, lubrificar veículos e máquinas; Limpar e desinfetar o interior dos 
veículos e máquinas; Lavar externamente o motor e peças avulsas, sob supervisão; Auxiliar nos 
serviços de armazenagem de materiais leves e pesados; Manter sempre limpo o local de trabalho; 
Planejar suas tarefas, sob supervisão de superior imediato; Zelar pelos equipamentos e outros 
materiais de trabalho utilizados; Participar de reuniões e grupos de trabalho; Zelar pela eficiência, 
disciplina e segurança no trabalho; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo superior  
Imediato 
 

 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar serviços administrativos, burocráticos e informatizados 
pertinentes às seções/setores da autarquia onde estiver lotado ou for requisitado, referentes à: 
contas e arrecadação, tesouraria, controle interno, contabilidade, recursos humanos, compras e 
licitações, departamento jurídico e outros; Atendimento ao público interno e externo em geral, 
recebendo e fornecendo informações e documentação sobre os serviços prestados pela Autarquia 
recebendo correspondências e efetuando encaminhamentos; Receber, registrar e encaminhar o 
público ao destino solicitado; Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a 
e desligando-a, abastecendo-a de papel e tinta, regulando o número de cópias; Atender ao 
telefone, obtendo ou fornecendo informações que disserem respeito às atividades do setor/seção 
onde estiver lotado; Serviços de arquivo em geral; Receber, conferir e registrar a tramitação de 
papéis, fiscalizando o cumprimento das normas referentes a protocolo; Repor os materiais em 
local determinado, arrumando-os adequadamente, para facilitar o seu manejo, preservar a ordem 
do local; Digitar textos, documentos, tabelas e outros originais; Operar microcomputador, 
utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e obter dados e informações, bem 
como consultar registros; Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento 
administrativo estabelecido por suas referidas seções/setores; Executar serviços gerais de 
escritório e administrativos da Autarquia; Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 
em sua área de atuação; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do 
local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar 
pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área de sua atuação. 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
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RECEPCIONISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Atender à recepção externa e internamente, bem como as chamadas 
telefônicas; Atender aos usuários com presteza, objetividade e atenção, identificando suas 
necessidades prestando as informações necessárias; Executar serviços administrativos de 
protocolo, registro, encaminhamento de correspondências e outros documentos aos setores 
competentes da Autarquia; Executar serviços administrativos na Seção de Contas quando 
solicitado; Atendimento ao público em geral; Preenchimento de requerimentos de ligação de 
água/esgoto bem como separação, transferência, trocas de derivação, religações e desligações 
para cadastro geral na Seção de Contas; Preenchimentos de ordens de serviço e segundas vias de 
contas de água/esgoto; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do 
local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar 
pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à sua área de atuação. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Definir padrões para a aquisição de equipamentos de informática; 
Propor novos softwares para facilitação e agilidade de trabalhos e processos; Prestar 
assessoramento no processo de aquisição de software; Padronizar aplicativos de antivírus, firewall 
dentre outros aplicativos de segurança; Coordenar os trabalhos das Divisões de Software e Redes; 
Coordenar e supervisionar o serviço de livre acesso à Rede Mundial de Computadores (Internet); 
Executar outras atividades  relacionadas à área de atuação ou que forem delegadas; Elaborar 
estudos, realizar pesquisas sobre matérias relacionadas a novas tecnologias; Garantir a segurança 
da rede, oferecendo soluções que possam impedir acessos não autorizados, com implementação 
de esquemas com registro dos tráfegos e atividades em pontos estratégicos, garantindo uma 
auditoria confiável; Gerenciar os equipamentos servidores em uso na Autarquia Municipal, com 
atualização de hardware e software, propondo soluções que ofereçam máxima qualidade no 
atendimento ao usuário, ressaltando facilidade de uso, funcionalidade e segurança; Manter  
registro das licenças de softwares utilizados; Analisar ferramentas de administração, segurança e 
gerência de redes;  Elaborar e implantar a política de segurança da informação do SAAE; Analisar 
ferramenta de inventário de hardware e software; Gerenciar o sistema de solicitação de acesso e 
prestar suporte os usuários requerentes; Gerenciar contas de acesso dos usuários; Administrar 
ferramenta de atualização automática do Windows; Monitorar os acessos aos sítio; Implantar 
serviço mensageiro corporativo; Implantar rede sem fios (wireless); Substituir estações de 
trabalho e servidores obsoletos; Analisar problemas relacionados à rede de comunicação de 
dados; erenciar a rede do SAAE; Configurar os ativos de rede (roteadores, switchs, repeaters, 
gateways, bridges); Configurar e montar servidores de serviços de acordo com a necessidade de 
cada Setor e/ou Seção; Dar manutenção preventiva e corretiva em hardwares e formatação, nos  
computadores e nos servidores; Analisar e verificar o tráfego da rede; Analisar o conteúdo salvo 
no servidor de arquivos; Gerar relatórios de acesso a sites e impressão; Criar e/ou escolher 
ferramentas para análise gerencial da Internet, com a intenção de oferecer informações que 
possam otimizar seu funcionamento e apontar pontos críticos e suas possíveis soluções; Definir a 
topologia e estrutura de redes a serem utilizadas assim como a plataforma e sistema técnico dos 
equipamentos servidores; Criar mecanismos que possam elevar o tempo de permanência da rede 
em funcionamento, criando soluções alternativas para situações de  emergência; Gerenciar os 
equipamentos servidores em uso no SAAE, com atualização  de hardware e software, propondo 
soluções que ofereçam máxima qualidade no atendimento ao usuário, ressaltando facilidade de 
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uso, funcionalidade e segurança; Definir procedimentos, efetuar e monitorar a cópia de segurança 
dos equipamentos servidores, responsabilizando-se pelo armazenamento seguro  das mídias de 
cópia; Manter atualizadas as especificações de todos os equipamentos softwares a adquirir para 
uso no SAAE, efetuando cotação quando necessário; Acompanhar licitações e contratos referentes 
a equipamentos e sistemas de informática; Manter registro das licenças de softwares utilizados; 
Instalar, configurar e executar manutenção em Servidores Linux. Executar manutenção nos 
serviços de Email, Domínio, Internet, DHCP,  DNS, WEB e Arquivos; Fazer backup e restauração dos 
arquivos do SAAE; Elaborar estudos do ambiente para otimização do ambiente de Impressão; 
Desenvolver o site desta Autarquia, realizar manutenção, atualização e produção de conteúdos 
para disponibilização no mesmo; Criar textos e comunicar aos jornais, rádios, redes sociais e 
outros veículos de comunicação, ocorrências de interrupção de fornecimento de água; campanhas 
educativas e quaisquer outras informações/ocorrências que se fizerem necessárias; Desenvolver 
outras tarefas correlatas ou determinadas por superior. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Informar ao gestor da Autarquia, através de parecer técnico, sobre os 
riscos exigentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação 
e neutralização; Informar os servidores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de 
eliminação e neutralização; Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores 
de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes 
ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Executar os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados, 
adequando-os às estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma 
planificação, beneficiando o trabalhador; Executar programas de prevenção de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho, com a participação dos 
servidores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante 
atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem seguidos; Promover debates, 
encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de 
ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do 
trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do 
trabalho; Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação, 
reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene 
do trabalho, inclusive por terceiros; Encaminhar aos setores e áreas competentes, normas, 
regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de 
apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do 
servidor; Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos 
audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a 
legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu 
desempenho; Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e 
destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o servidor da sua importância 
para a vida; Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em 
contratos de prestação de serviço;  Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do 
trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais 
que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho 
e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos 
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servidores; Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações 
prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a 
proteção coletiva e individual; Articular-se e colaborar com o setor responsável pelos recursos 
humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades 
para subsidiar a adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal; Informar os servidores e ao 
gestor da Autarquia sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, 
seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos 
mesmos; Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o 
planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o servidor; Elaborar/preencher 
documento histórico-laboral do servidor (PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário), de 
conformidade com a legislação pertinente; Elaborar/preencher CAT (Comunicação de acidente de 
trabalho); Articular-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do 
trabalho, doenças profissionais e do trabalho; Participar de seminários, treinamento, congressos e 
cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. Inspecionar locais, instalações e 
equipamentos da Autarquia e determinar fatores de riscos e acidentes; Propor normas e 
dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e 
verificando sua observância para prevenir acidentes; Inspecionar os sistemas de combate a 
incêndios e demais equipamentos de proteção; Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e 
quantitativas, conforme o caso; Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de 
trabalho; Manter contato junto aos serviços médico e social do Município para o atendimento 
necessário aos acidentados; Participar do programa de treinamento quando convocado; Orientar 
os servidores no que se refere à observância das normas de segurança; Promover e ministrar 
treinamentos sobre segurança e qualidade de vida no trabalho; Participar de reuniões de trabalho 
relativas a sua área de atuação; Promover campanhas e coordenar a publicação de material 
educativo sobre Segurança e Medicina do Trabalho; Investigar acidentes ocorridos, examinar as 
condições, identificar suas causas e propor providências cabíveis. Elaborar pedido de compra de 
EPI e EPC, verificar sua qualidade, distribuir e treinar quanto ao uso desses equipamentos de 
proteção individual/coletivo, controlar seu uso e validade para reposição, elaborar ficha para 
controle dos equipamentos e servidores; Controle de Fichas técnicas, elaboração e 
acompanhamento de certificado de aprovação (C.A.) dos equipamentos de proteção individual; 
Executar outras tarefas correlatas ligadas à área de sua atuação, ou determinadas por superior. 

 
MECÂNICO HIDRÁULICO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fazer montagem e desmontagem de bombas de água de captação e 
recalque para enrolamentos e motores; Fazer a manutenção dos motores elétricos; Fazer a 
montagem e desmontagem em registros e válvulas de retenção das estações de tratamento de 
água; Fazer a manutenção e reparos nas bombas dosadoras das estações de tratamento de água; 
Fazer a montagem e desmontagem para trocas de vedação dos registros e válvulas de retenção 
existentes nas ruas do Município e zona Rural; Fazer a manutenção em registros e comportas das 
barragens das estações de tratamento de água; Fazer a manutenção mecânica em geral; bem 
como controle da frota no que se diz a troca de óleo, alinhamento e balanceamento. Fazer 
pequenos reparos na frota de veículos e máquinas; Fazer a manutenção preventiva, corretiva e 
emergencial de máquinas e equipamentos da Autarquia; Realizar manutenção em bombas, 
redutores, compressores, turbo compressores e motores a diesel, bombas injetoras e turbinas; 
Reparar peças, ajustar, lubrificar, instalar e testar equipamentos; Elaborar documentação técnica, 
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inclusive registros de ocorrências; Trabalhar em conformidade com normas e procedimentos 
técnicos de segurança, qualidade e preservação ambiental; Zelar pela conservação e limpeza dos 
utensílios e das dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; Zelar pela guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área de sua atuação. 
 
TELEFONISTA  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Atender a chamados telefônicos internos e externos, operando em 
troncos e ramais, consultando lista e/ou agendas, visando a comunicação entre o usuário e o 
destinatário; Verificar defeitos nos ramais e nas mesas, comunicando ao superior imediato sobre 
os mesmos; Prestar informações gerais; Manter registro de ligações interurbanas para possibilitar 
controle de custos; Registrar pedidos de ligações particulares, encaminhando a relação ao superior 
imediato, para providenciar a respectiva cobrança; Manter equipamentos elétricos e eletrônicos 
ligados ou desligados, conforme orientação técnica, ou para segurança do prédio; Manter 
atualizadas e sob sua guarda as listas telefônicas internas, externas e de outras localidades, para 
facilitar consultas; Participar de reuniões com a equipe de trabalho, assimilando as ações técnicas 
e administrativas propostas, visando melhorias na organização dos serviços; Articular-se com 
profissionais de outras áreas, promovendo a operacionalização dos serviços, tendo em vista o 
efetivo atendimento das necessidades da Autarquia; Zelar pela conservação e uso adequado do(s) 
equipamento(s) e material(is) sob sua responsabilidade, bem como do seu local de trabalho; Zelar 
pela eficiência, disciplina e segurança do trabalho; Anotar reclamações de água/esgoto, 
calçamento, falta de água, limpezas de fossas e encaminhar aos setores respectivos; Atender à 
recepção durante o horário de intervalo para refeição do recepcionista; Zelar pela conservação e 
limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas 
de higiene e segurança do trabalho; Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área 
de sua atuação. 
 
BOMBEIRO HIDRAULICO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fazer ligações de água em redes mestras, substituição e extensão de 
redes; Realizar a pré-montagem e instalar tubulações de água em novas redes usando tubos de 
PVC e outros; Fazer a manutenção das redes de água já existentes; Operacionalizar projetos de 
instalação de tubulação, tal como definição de traçado e dimensionamento. Preparar locais e 
instalar manilhas ou tubos, introduzindo suas extremidades retas nos locais da seção anterior, 
para formar a tubulação. Efetuar serviços relacionados à manutenção e instalação hidráulicas 
(água potável e esgoto), tais como fazer ligações, desligamentos e religações de água. Especificar, 
quantificar, inspecionar matérias e realizar a manutenção de equipamentos de seu uso; Utilizar 
equipamentos de segurança; Colocação e manutenção de bomba de poço artesiano; Verificação 
de defeitos, consertos e manutenção de hidrômetros; Zelar pela limpeza e conservação dos 
equipamentos, utensílios e ferramentas de propriedade da Autarquia e de seu local de trabalho; 
Manutenção das redes de Adutora, Água potável e água bruta. Cumprir e fazer cumprir as normas 
de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correltas ligadas à área de sua 
atuação.  
 
 
GUARITEIRO  
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fiscalizar a entrada de pessoas estranhas às dependências do SAAE e 
outras anormalidades; Controlar fluxo de veículos e máquinas; Identificar, orientar e encaminhar 
os usuários aos setores desejados; Atendimentos às reclamações dos usuários por telefone e in 
loco, anotando-as e encaminhando-as aos setores respectivos para solução; Deslocar-se em 
veículo do SAAE quando necessário para transportar servidores e/ou materiais para execução dos 
serviços oriundos das reclamações ou provenientes de outras eventualidades; Zelar pela limpeza, 
funcionamento e conservação no ambiente de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; Zelar pela guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do 
local de trabalho; Executar outras tarefas correltas ligadas à área de sua atuação. 
 

MENSAGEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Transportar e entregar contas de água e esgoto, correspondências e 
documentos em geral expedidos pela Autarquia; Auxiliar nos serviços administrativos das 
seções/setores da Autarquia quando solicitado; Executar serviços de verificação, leitura de 
hidrômetros e anotação do consumo de água; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas, ligadas à área de sua atuação. 
 
PEDREIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Responsável pela construção de PVs de esgoto sanitário e caixas de 
registro, bem como reparos nas já existentes; Auxiliar na construção de redes de esgoto sanitário; 
Construções civis em geral, bem como reparos; Executar serviços de assentamento e reparos de 
passeios, meio-fio, sarjeta e manilha de  barros ou concreto; Construir alicerces, assentar tijolos, 
blocos, pedras, pisos e azulejos, segundo as técnicas pertinentes; Orientar ou executar a mistura 
de materiais para obtenção de argamassa; Rebocar as estruturas construídas; Realizar trabalhos 
de manutenção preventiva e corretiva em prédios e logradouros públicos municipais; Zelar pela 
limpeza do local de trabalho e conservação dos equipamentos usados; Zelar pela conservação e 
limpeza dos utensílios, equipamentos e das dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área 
de sua atuação, ou determinadas por supeior. 
 
ZELADOR II  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fazer a vigilância nas dependências da Barragem de captação de água 
bruta, bem como zelar da limpeza tanto da captação quanto da tubulação, controlando os 
registros das comportas; Realizar a limpeza, capina e atividades de plantio e/ou reflorestamento 
do terreno dentro dos limites da barragem de captação de água bruta; Recepcionar e controlar a 
entrada e a movimentação de usuários e visitantes, orientando e encaminhando-os para os 
lugares desejados; Fazer a vigilância em outras dependências da Autarquia ou diretamente ligadas 
à ela, onde for requisitado; Zelar pela limpeza de seu local de trabalho; Zelar pelo funcionamento 
e conservação dos equipamentos e utensílios utilizados no ambiente de trabalho; Cumprir e fazer 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar pela guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área 
de sua atuação. 
 
MOTORISTA  
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ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Cumprir leis de trânsito; Participar de treinamentos, cursos de direção 
defensiva e transporte de cargas, quando necessário; Dirigir veículos automotores, transportando 
pessoas, materiais e/ou equipamentos, zelando pela manutenção e bom estado do veículo, bem 
como obedecendo às leis do Código Nacional de Trânsito; Dominar o funcionamento do veículo 
que lhe for confiado; Prestar socorro aos demais veículos do S.A.A.E. quando necessário for; Dirigir 
e manobrar veículos e transportar servidores e cargas, aferindo volume e peso de acordo com sua 
capacidade; Movimentar e vistoriar cargas e sua documentação , operar equipamentos e  realizar 
inspeções nos veículos; Definir rotas que assegurem a regularidade dos serviços e dos transportes 
a serem realizados; Transportar água no caminhão pipa; Dirigir o caminhão pipa para serviços de 
limpeza de fossas; Desenvolver suas atividades em conformidade com as normas e procedimentos 
estabelecidos pelo S.A.A.E; Realizar verificações e manutenções básicas dos veículos e utilizar 
equipamentos e dispositivos especiais tais como: sinalização sonora e luminosa, dentre outros, 
Cuidar e Zelar pela conservação do veículo e realizar, periodicamente, manutenção preventiva e 
corretiva, providenciando consertos, abastecimento, lubrificação, limpeza e troca de peças, a fim 
de mantê-los em condições adequadas de uso; Adotar medidas de segurança necessárias para seu 
perfeito funcionamento, verificando as condições dos pneus, inclusive de estepe, triângulo de 
sinalizações, sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiros, buzinas e indicadores de direção, bem 
como grau de densidade e nível de água da bateria, e calibragem dos pneus; Verificar a 
documentação do automóvel e responsabilizar-se pelas ocorrências com o veículo; Utilizar-se de 
capacidades comunicativas; Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 
proteção tanto no que se referir a passageiros, quanto ao meio ambiente; Recolher o veículo à 
garagem ou local destinado ao concluir a jornada programada; Comunicar ao seu superior 
imediato qualquer alteração no funcionamento dos veículos; Zelar pela conservação e limpeza dos 
veículos os e das dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; Zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área de sua atuação. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Operar máquina retroescavadeira e outras, para execução de serviços 
de escavação, terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de vias, 
carregamento e descarregamento de material, entre outros; Proceder às escavações, carga e 
transporte de terra, construção de barragens, adutoras, colocando e retirando tubos das valetas, 
compactação, aterro e trabalhos semelhantes; Efetuar remoção de terra ou outros materiais, 
empilhando-os em caminhões para serem transportados; Conduzir e manobrar a máquina, 
acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme 
as necessidades do serviço; Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da 
máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou 
descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; Zelar pela boa qualidade do 
serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de 
garantir sua correta execução; Pôr em prática as medidas de segurança recomendadas para a 
operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes; Recolher ao local 
apropriado a máquina após a realização do serviço, deixando-a corretamente estacionada; 
Observar diariamente os pneus, o nível da água do sistema de arrefecimento, bateria, nível de 
óleo, sinaleiros, freios, embreagem, faróis, abastecimento de combustível, etc.; Acompanhar os 
serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após 
executados, efetuar os testes necessários; Anotar, segundo normas estabelecidas dados e 
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informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e outras 
ocorrências, para controle da chefia;  Providenciar o abastecimento de combustível, água e 
lubrificantes na máquina sob sua responsabilidade; Comunicar qualquer anomalia no 
funcionamento da máquina; Remover solo, calçamento e calçadas, cravar estacas; Auxiliar nos 
serviços de terraplanagem e adequação de pavimentos;Operar a máquina na construção de valas, 
aterros e desaterros; Verificar o sistema de comando hidráulico e do motor da máquina; Utilizar 
equipamentos de segurança; Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; Cumprir 
e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar pela limpeza, conservação e 
guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas ligadas à área de sua atuação. 
 
OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar atividades pertinentes à operação das estações de tratamento de 
água, elevatórias, e esgoto; Operar equipamentos, manobrar registros e comportas, efetuar retro-lavagens 
dos filtros; Operar sistema de recalque de água tratada e água bruta; Controlar o processo de qualidade de 
água e/ou esgoto, efluentes através de testes físico-químicos, coleta de amostras, realização de medições e 
ensaios de floculação sob supervisão do químico responsável; Auxiliar no controle de qualidade da água 
distribuída através de coletas, medições e análises nas pontas de rede e nos poços artesianos no perímetro 
urbano e zona rural; Dosar produtos químicos na estação de tratamento de água e poços artesianos em 
condições pré-estabelecidas pelo químico responsável; Efetuar a limpeza, manutenção e calibração dos 
equipamentos de produção e de controle de qualidade; Atender aos usuários pessoalmente ou por 
telefone, quando estes solicitarem informações ou comunicarem situações irregulares a serem resolvidas, e 
repassá-las aos plantonistas para execução das mesmas, no dia a dia, e nos plantões de final de semana, 
feriados e pontos facultativos; Inspecionar diariamente todas as dependências da ETA/ETE; Executar as 
atividades de tratamento de esgoto, controle de vetores e lançamento de efluentes; Elaborar relatório das 
atividades desenvolvidas na ETE; Operar sistemas informatizados nas estações de tratamento; Buscar 
soluções para eventuais problemas que afetam o tratamento e distribuição de água e tratamento e coleta 
de esgoto; Efetuar a limpeza e zelar pela organização e disciplina de seu local de trabalho; Promover e / ou 
fazer a coleta de amostra de água para exame em laboratório; Executar o tratamento de esgoto, 
adicionando-lhe quantidades e / ou dosagem determinadas de produtos químicos apropriados ou usando 
técnicas adequadas, para purificação da água e torná-la em condições de devolvê-la ao meio ambiente; 
Documentar dados, manter atualizada a planilha de controle de qualidade, tempo de funcionamento de 
bombas, vazão de água e/ou esgoto, controlar estoque de produtos, relatar intercorrências; Efetuar 
inspeção em seu local de trabalho, elaborar relatórios diariamente com informações, dados estatísticos e 
indicadores da área, visando fornecer subsídios para correções, decisões ou procedimentos na sua área de 
atuação; Zelar pela limpeza, funcionamento e conservação dos equipamentos utilizados no ambiente de 
trabalho; Efetuar a organização e o armazenamento de materiais e produtos químicos, identificando-os e 
determinando sua acomodação de forma adequada; Efetuar a solicitação de materiais, sempre que o 
estoque dos mesmos atingir o ponto de ressuprimento; Participar das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras 
tarefas correlatas ligadas à área de sua atuação, ou determinadas por supeior.  

 
CALCETEIRO  
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Preparar o local para a realização de obras de calçamento; Fazer os 
calçamentos e/ou reparos com paralelepípedos, bloquetes ou solução asfáltica; Pavimentar solos 
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de estradas, ruas e obras, paralelepípedos, blocos de concreto, blocos intertravados, calçadinha de 
qualquer outro tipo de pavimento que requeira assentamento manual e similares, nivelando-os 
com areia ou terra e recobrindo-os com paralelepípedos ou blocos de concreto, para dar-lhes 
melhores aspectos e facilitar o tráfego de veículos; Determinar o alinhamento da obra, marcando-
o com estacas e linhas, para orientar o assentamento do material; Preparar o solo, recobrindo-o 
com areia ou terra, para nivelá-lo e permitir o assentamento das peças; quando necessário operar 
compactador de solo do tipo SAPO e compactador de placa vibratória no caso de asfalto; Fazer a 
limpeza do local caso haja excesso de terra, areia ou outro material; Carregar e descarregar o 
caminhão com materiais necessários, como areia, terra, paralelepípedos, bloquetes, asfalto, 
compactador de solo, placa vibratória e outros; Colocar cada peça, posicionando-a sobre a areia e 
assentando-o com golpes de martelo, para encaixá-la em seu lugar; Recobrir junções, 
preenchendo-se com alcatrão ou argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar 
acabamento à obra; Zelar pela conservação do equipamento usado; Zelar pela conservação e 
limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas 
de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correltas ligadas à área de sua 
atuação, ou determinadas por superior.  
 
CANTINEIRA 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Organizar os serviços da cantina; Conferir e controlar os gastos dos 
materiais para confecção da sopa e café; Planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e 
a confecção da sopa e café para os servidores do S.A.A.E.; Fazer a limpeza dos utensílios e cantina; 
Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de trabalho; Cumprir 
e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Zelar guarda dos aparelhos e 
equipamentos utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área 
de sua atuação. 
 

OPERADOR SANITÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fazer o desentupimento das redes de esgoto sanitário; Auxiliar nos 
serviços de sucção de rejeitos, água e esgoto através do caminhão limpa fossa; romover a limpeza 
das estações de tratamento de água/esgoto e elevatórias; Realizar pequenos reparos em 
ferramentas e providenciar seu armazenamento; Informar não-conformidades por escrito; 
Consultar técnico de segurança do trabalho; Auxiliar no serviço de manutenção e conservação das 
estações de tratamento de água e esgoto, e elevatórias; Limpar e desobstruir tubulações de 
esgoto, caixas de inspeção, etc. Limpar e desentupir fossas, caixas de esgoto, e instalações 
sanitárias em geral; Substituir e eliminar vazamentos nas redes de esgotos sanitários; Zelar pela 
limpeza, funcionamento e conservação dos equipamentos utilizados no ambiente de trabalho; 
Relatar anomalias nos plantões e comunicar a chefia imediata; Zelar pela conservação e limpeza 
dos utensílios e das dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; Zelar pela guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do 
local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas ligadas à área de sua atuação. 

 
OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Promover a limpeza do pátio da Autarquia, por meio de coleta de lixo, 
varrições, lavagens, aparo de gramas, manutenção nos jardins dentro e fora do pátio, etc.; Auxiliar 
na execução dos serviços em todas as áreas como: manutenção de redes de água, esgoto, obras 
civis, calçamento, manutenção hidráulica, manutenção elétrica, manutenção mecânica, limpeza na 
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adutora de água bruta, etc.; Auxiliar na execução dos serviços de ligação, religação e cortes de 
fornecimento de água; Auxiliar nos serviços de abastecimento de água através de caminhão pipa e 
outros; Auxiliar nos serviços de sucção de rejeitos, água e esgoto através do caminhão limpa fossa; 
Promover a limpeza das estações de tratamento de água/esgoto e elevatórias; Fazer a limpeza dos 
decantadores e filtros das estações de tratamento de água/esgoto e elevatórias; Sinalizar os 
pontos de lubrificação dos veículos, máquinas e/ou equipamentos; Interpretar desenho e avaliar a 
situação atual; Verificar a disponibilidade dos veículos, máquinas e equipamentos para 
lubrificação, selecionar material de limpeza e ferramentas para lubrificação, retirar excessos de 
lubrificantes;  Requisitar o lubrificante necessário para o serviço;  Liberar os veículos, máquinas e 
equipamentos lubrificados, preenchendo relatório de lubrificação;  Preencher registro de 
ocorrências diariamente;  Interpretar gráficos;  Realizar inspeção preventiva nos veículos, 
máquinas e equipamentos, identificar anomalias, solicitar manutenção;  Verificar características 
dos lubrificantes e ocorrência de impurezas nos lubrificantes retirados dos mesmos;  Comunicar 
problemas à chefia imediata; Lavar  veículos, máquinas e equipamentos;  Listar veículos, máquinas 
e equipamentos a serem lubrificados;  Consultar instruções do fabricante dos veículos, máquinas e 
equipamentos;  Consultar especificações de lubrificantes; Definir pontos de lubrificação, tipo e 
quantidade de lubrificante por ponto de aplicação, formas de aplicação e periodicidade de 
lubrificação dos veículos, máquinas e equipamentos; Definir condições dos veículos, máquinas e 
equipamentos (parada ou em movimento) para execução do serviço;  Utilizar ferramentas 
padronizadas;  Identificar recipientes de acordo com a utilização do lubrificante, limpar recipientes 
e ferramentas, limpar local de armazenamento de lubrificantes; Realizar pequenos reparos em 
ferramentas e providenciar seu armazenamento; Utilizar lubrificantes evitando poluição, 
procedendo a medidas corretivas (exemplo: vazamento de lubrificantes); Identificar recipiente 
com lubrificante usado, encaminhando-o  para reciclagem; Informar não-conformidades por 
escrito; Utilizar EPI e EPC, respeitar normas de segurança da empresa; Obedecer normas de 
ergonomia para transportar recipientes com lubrificantes;  Solicitar bloqueio de veículos, 
máquinas e equipamentos a serem lubrificados; Obedecer sinais de parada de veículos, máquinas 
e equipamentos; Consultar técnico de segurança do trabalho;  Armazenar produto em local 
ventilado, trabalhar em equipe, comunicar-se com eficiência, trabalhar com ética, raciocinar com 
lógica;  Realizar cálculos numéricos, dar provas de coordenação motora, tomar iniciativa frente a 
situações imprevistas, zelar pela apresentação pessoal; Auxiliar no serviço de manutenção e 
conservação das estações de tratamento de água/ esgoto, e elevatórias; Controlar registro e moto 
bomba de água; Zelar pela limpeza, funcionamento e conservação dos equipamentos utilizados no 
ambiente de trabalho; Prestar serviços nas estações elevatórias de água/esgoto; Preencher 
formulários inerentes ao abastecimento de água; Relatar anomalias nos plantões e comunicar a 
chefia imediata; Zelar pela conservação e limpeza dos utensílios, equipamentos  e das 
dependências do local de trabalho; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do 
trabalho; Zelar pela guarda dos aparelhos e equipamentos utilizados e do local de trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas ligadas à área de sua atuação, ou determinadas por superior.  
 
SERVENTE (limpeza) 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Promover a limpeza e a conservação de todos os prédios da Autarquia 
compreendendo: banheiros, cozinha/copa de todos os setores e seções, seus móveis e 
equipamentos, refeitório, estações de tratamento de água/esgoto, estações elevatórias e demais 
dependências; Conferir os materiais de limpeza em estoque, planejar o consumo e prestar contas 
dos gastos aos setores responsáveis pelos mesmos; Zelar pela limpeza e conservação dos 
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equipamentos e utensílios da Autarquia; Zelar pela aparência física da Autarquia e contribuir no 
desenvolvimento dos hábitos de higiene; Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; Confeccionar o café do expediente da tarde e organizar o lanche para 
distribuição aos setores e turmas de trabalho; Zelar pela guarda dos aparelhos e equipamentos 
utilizados e do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas, ligadas à área de sua atuação 
 

 
 
ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Estudar a matéria jurídica, consultando códigos, leis, jurisprudência e 
outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável. Elaborar petições de ações 
diversas. Apurar informações e detalhes referentes às ações, inquirindo testemunhas e 
consultando pessoas, visando juntar elementos para obter dados referentes a processos. Defender 
os interesses do PREVIFOR, judicialmente ou extrajudicialmente, mediante instrumento de 
mandato. Preparar defesa ou acusação, anulando e correlacionando os fatos e aplicando o 
procedimento adequado. Participar de audiências, promovendo a defesa oral e a justificativa de 
provas. Redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre 
questões afins, aplicando a legislação na forma e terminologia adequada à matéria. Elaborar 
pareceres, orientando todas as unidades do PREVIFOR. Estudar e interpretar a legislação, 
resoluções, regulamentos, códigos, portarias, decretos e outros. Opinar sobre a legalidade ou não 
de projetos, leis, emendas, que sejam enviadas ao Diretor Executivo. Elaborar projetos de lei, 
portarias e outros atos de interesse do PREVIFOR. Participar e orientar em processos 
administrativos disciplinares ou sindicâncias; licitações, etc.. Atender às normas de segurança e 
higiene do trabalho. Subsidiar o Controlador Interno do PREVIFOR em tarefas relativas ao controle 
da legalidade dos processos. Acompanhar processos administrativos externos, Tribunal de Contas 
e Ministério Público, onde o PREVIFOR é réu ou autor (defesas, audiências, recursos e outros). 
Exercer outras atribuições que lhe forem determinadas pelo superior hierárquico. Estudar a 
matéria jurídica, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os 
fatos à legislação aplicável.  
 
CONTROLADOR INTERNO PREVIDENCIÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão Orçamentária, 
Financeira e Patrimonial do PREVIFOR, tendo em vista o controle, economicidade e racionalidade 
na utilização dos recursos e bens públicos, apresentando ao Superintendente Executivo estudos e 
propostas para este fim. Indicar, sempre em caráter opinativo, preventivo ou corretivo, ações a 
serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação. Assessorar a elaboração da 
proposta orçamentária do Instituto. Tomar as contas dos gestores responsáveis por bens e 
valores, ao final de sua gestão, quando não prestadas voluntariamente. Subsidiar os responsáveis 
pela elaboração de planos, orçamentos e programação financeira, com informações e avaliações 
relativas à gestão das unidades do PREVIFOR. Executar trabalhos de auditoria contábil, 
administrativa e operacional, junto às unidades do PREVIFOR. Acompanhar, orientar e fiscalizar os 
procedimentos licitatórios do PREVIFOR. Emitir relatório, por ocasião do encerramento do 
exercício, sobre as contas e balanço geral do PREVIFOR, com ênfase nas Instruções Normativas do 
TCE/MG. Acompanhar, orientar e fiscalizar os atos de admissão e desligamento de servidores. 
 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMIGA - PREVIFOR 
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CONTADOR PREVIDENCIÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:  Desenvolver todas as atividades necessárias para o bom desempenho 
da contabilidade pública do PREVIFOR em conjunto com a Prefeitura Municipal. Inteirar-se, 
continuamente, das modificações feitas na legislação previdenciária municipal, estadual e federal 
referentes à contabilidade pública. Prestar contas para o Legislativo e Executivo sempre que 
solicitado. Supervisionar, coordenar e controlar as atividades inerentes ao cargo, preparando 
relatórios quando necessário. Realizar quaisquer outros serviços determinadas por superior 
imedianto relativos a área contábil e financeira do PREVIFOR. Controlar a execução orçamentária e 
oferecer recomendações sobre matéria. Preparar os expedientes relativos aos créditos adicionais 
(suplementar, especial). Operar maquinas e equipamentos necessários à execução das atividades 
inerentes a sua área de atuação. Participar de reuniões com a equipe de trabalho, cursos e de 
seminários  visando melhorias na organização dos serviços. 
 
ASSISTENTE PREVIDENCIÁRIO 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Digitar sob orientação, correspondências e relatórios observando a 
estética e apresentando-os para apreciação do superior imediato, cuidando de sua distribuição e 
arquivamento. Receber, protocolar, fichar e encaminhar documentos aos setores interessados. 
Conferir e efetuar registros de acordo com rotinas e procedimentos próprios de sua área de 
atuação. Auxiliar a Superintendencia Executiva, chefes de setores, chefe de divisão, setor jurídico e 
contábil sempre quando solicitado. Confeccionar Folha de Pagamento. Executar atividades de 
instrução de processos previdenciários. Atendimento aos usuários do instituto. Execução, em 
caráter geral, das demais atividades inerentes às competências do PREVIFOR. Operar máquinas e 
equipamentos necessários à execução das atividades inerentes a sua área de atuação. Participar 
de reuniões com a equipe de trabalho, cursos e de seminários, visando melhorias na organização 
dos serviços. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS 
ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Executar Serviços em Geral. Ajudar na remoção de moveis e utensílios. 
Entregar documentos, volumes etc.. Carregar caixas e materiais, etc.. Fazer limpeza geral das 
dependências do Instituto dentro e fora dele. Controlar Estoque de materiais. Operar máquinas  e 
equipamentos necessários à execução das atividades inerentes a sua área de atuação. Participar 
de reuniões com a equipe de trabalho visando melhorias na organização dos serviços. 
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PROCEDIMENTO DATAS 

Publicação do Edital 14/12/2018  

Início do prazo de inscrições 14/02/2019  

Divulgação julgamento dos pedidos de isenção 14/03/2019  

Término do Prazo do Período de Inscrição e disponibilização do 
boleto, inclusive 2ª via 

31/03/2019  

Data limite para pagamento das inscrições 03/04/2019  

Divulgação da Relação de Candidatos Inscritos 08/04/2019  

Prazo de Recursos com relação aos candidatos Inscritos 
10/04/2019  

 

Divulgação da Retificação da Relação dos Candidatos Inscritos 
(se houver)  

15/04/2019  

Indicação do Local e Horário da realização das Provas 02/05/2019 

Realização das Provas Objetivas 

02/06/2019 – Prefeitura 
Municipal 
09/06/2019 – SAAE e 
PREVIFOR 

Divulgação do caderno de questões da Prova Objetiva 

02/06/2019 – Prefeitura 
Municipal 
09/06/2019 – SAAE e 
PREVIFOR 

Divulgação de Gabarito da Prova Objetiva 

02/06/2019 – Prefeitura 
Municipal 
09/06/2019 – SAAE e 
PREVIFOR 

Prazo de Recursos com relação ao Gabarito da Prova Objetiva 

05/06/2019 – Prefeitura 
Municipal 
12/06/2019 – SAAE e 
PREVIFOR 

Divulgação do Julgamento dos Recursos e Retificação e 
Homologação do Gabarito (se houver)  

07/06/2019 – Para Op. De 
Máquinas 
18/06/2019 – Demais cargos 

Classificação preliminar  
07/06/2019 – Para Op. De 
Máquinas 
18/06/2019 – Demais cargos 

Prazo de Recurso da classificação final 
12/06/2019 – Para Op. De 
Máquinas 
20/06/2019 – Demais cargos 

Realização da Prova Prática  30/06/2019 

Divulgação resultado prova prática 03/07/2019 

Prazo de recurso resultado Prova Prática 05/07/2019 

Publicação da Retificação e/ou Homologação do Resultado Final 09/07/2019 

ANEXO III 
CRONOGRAMA 
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e Publicação da Homologação do Concurso Público. 

 
* As datas acima poderão sofrer alterações com prévia divulgação. 
 

 
 

 
 
ADVOGADO PÚBLICO- Atestado de sanidade mental e física. 

ADVOGADO SOCIAL - Atestado de sanidade mental e física. 

ARQUITETO- Atestado de sanidade mental e física. 

ASSISTENTE SOCIAL- Atestado de sanidade mental e física. 

ASSISTENTE SOCIAL DE PROGRAMAS SOCIAIS- Atestado de sanidade mental e física. 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO- Atestado de sanidade mental e física. 

AUDITOR FISCAL- Atestado de sanidade mental e física. 

BIBLIOTECÁRIO- Atestado de sanidade mental e física. 

BIOQUÍMICO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti 
HBS, HBS AG.  

CIRURGIÃO DENTISTA- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
anti HBS, HBS AG, audiometria. 

CONTADOR- Atestado de sanidade mental e física. 

ENFERMEIRO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti 
HBS, HBS AG.  

ENGENHEIRO CIVIL- Atestado de sanidade mental e física. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA- Atestado de sanidade mental e física. 

FARMACÊUTICO- Atestado de sanidade mental e física. 

FISIOTERAPEUTA- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti 
HBS, HBS AG.  

FONOAUDIÓLOGO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
anti HBS, HBS AG.  

MÉDICO DA FAMÍLIA- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
anti HBS, HBS AG.  

MÉDICO VETERINÁRIO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG, sorologia para raiva humana.  

MONITOR DE ESPORTE- Atestado de sanidade Mental e física. 

ANEXO IV 
RELAÇÃO DE EXAMES POR CARGO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 
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NUTRICIONISTA- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti 
HBS, HBS AG.  

PEDAGOGO- Atestado de sanidade mental e física. 

PROFESSOR PEB I- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia.  

PROFESSOR PEB II –CIÊNCIAS- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia.  

PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR PEB II – EDUCAÇÃO RELIGIOSA- Atestado de sanidade mental e física, 
videolaringoscopia. 

PROFESSOR PEB II – GEOGRAFIA- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR PEB II –HISTÓRIA- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR PEB II – INGLÊS- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR PEB II – MATEMÁTICA- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR PEB II – PORTUGUÊS- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

PROFESSOR DE MÚSICA – BATERIA, PERCUSSÃO- Atestado de sanidade mental e física, 
videolaringoscopia, audiometria.  

PROFESSOR DE MÚSICA – CANTO- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia, 
audiometria. 

PROFESSOR DE MÚSICA –CORDAS ERUDITAS- Atestado de sanidade mental e física, 
videolaringoscopia, audiometria. 

PROFESSOR DE MÚSICA –CORDAS POPULARES- Atestado de sanidade mental e física, 
videolaringoscopia, audiometria. 

PROFESSOR DE MÚSICA –INSTRUMENTOS DE SOPRO- Atestado de sanidade mental e física, 
videolaringoscopia, audiometria. 

PROFESSOR DE MÚSICA –TECLAS- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia, 
audiometria. 

PSICÓLOGO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti HBS, 
HBS AG.  

PSICÓLOGO SOCIAL- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
anti HBS, HBS AG.  

TERAPEUTA EDUCACIONAL- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG.  

TERAPEUTA OCUPACIONAL- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG.  
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG. 
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AGENTE  DE CONTROLE DE ENDEMIAS- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, 
plaquetas, reticulocitos, anti HBS, HBS AG, colinesterase eritrocitaria, fosfatase alcalina, TGO, TGP, 
glicose, GGT, ureia, creatinina.  

AGENTE CONTÁBIL - Atestado de sanidade mental e física. 

AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, 
plaquetas, reticulocitos, anti HBS, HBS AG, audiometria.  

AGENTE SOCIAL- Atestado de sanidade mental e física. 

ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- Atestado de sanidade mental e física, videolaringoscopia. 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA- Atestado de sanidade mental e física. 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL- Atestado de sanidade mental e física. 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR- Atestado de sanidade mental e física. 

AUXILIAR EM FARMÁCIA- Atestado de sanidade mental e física. 

AUXILIAR ODONTOLÓGICO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG, audiometria. 

AVALIADOR- Atestado de sanidade mental e física. 

FISCAL DE MEIO AMBIENTE- Atestado de sanidade mental e física. 

FISCAL DE OBRAS - Atestado de sanidade mental e física. 

FISCAL SANITÁRIO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
anti HBS, HBS AG. 

INSPETOR DE ALUNOS- Atestado de sanidade mental e física. 

MECÂNICO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
audiometria. 

OFICIAL ADMINISTRATIVO- Atestado de sanidade mental e física. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG. 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG, audiometria. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO- Atestado de sanidade mental e física. 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, EPF, coprocultura, VDRL.  

MOTORISTA- Atestado de sanidade mental e física, audiometria, ECG, EEG, acuidade visual, 
glicose, GGT, anti HBS, HBS AG, hemograma, plaquetas, reticulocitos.  

RECEPCIONISTA- Atestado de sanidade mental e física, audiometria.  

ARMADOR- Atestado de sanidade mental e física, audiometria, hemograma, plaquetas, 
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reticulocitos. 

CALCETEIRO- Atestado de sanidade mental e física,audiometria. 

 

CANTINEIRA- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti HBS, 
HBS AG, glicose, EPF.  

CARPINTEIRO- Atestado de sanidade mental e física, audiometria, espirometria.  

COVEIRO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti HBS, 
HBS AG 

CUIDADOR SOCIAL- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
anti HBS, HBS AG 

ELETRICISTA- Atestado de sanidade mental e física, ecg, eeg, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
glicose, GGT, acuidade visual 

GARI- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti HBS, HBS 
AG, RX coluna cervical, lombar, dorsal (2 incidências).  

JARDINEIRO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
colinesterase, audiometria.  

OPERADOR DE MÁQUINA- Atestado de sanidade mental e física, audiometria, ECG, EEG, acuidade 
visual, glicose, GGT, anti HBS, HBS AG, hemograma, plaquetas, reticulocitos, espirometria, rx torax 
PA.  

PEDREIRO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos,anti HBS, 
HBS AG,  audiometria.  

SERRALHEIRO- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
audiometria, dosagem chumbo sangue, ALAU na urina.  

SERVENTE ESCOLAR- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
anti HBS, HBS AG, glicose, EPF.  

SERVENTE DE LIMPEZA- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG, glicose, EPF.  

ZELADOR- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, anti HBS, 
HBS AG, glicose, EPF, audiometria.  

CAPINADOR- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulocitos, 
audiometria, RX coluna cervical, lombar, dorsal (2 incidências). 

COLETOR DE RESÍDUOS- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG.  

OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti HBS, HBS AG, glicose, EPF, RX coluna cervical, lombar, dorsal (2 incidências). 
 

 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Atestado de Sanidade mental e Física. 

BOMBEIRO HIDRÁULICO – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, hemograma, 
plaquetas, reticulócitos, glicose, EPF, anti HBS, HBS AG, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 
incidências) com laudo. 

 
CALCETEIRO – - Atestado de Sanidade Mental e Física, hemograma, plaquetas, reticulócitos, 
glicose, EPF, anti HBS, HBS AG, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 incidências) com laudo. 

CANTINEIRA - Atestado de Sanidade Mental e Física, hemograma, plaquetas, reticulócitos, glicose, 
EPF, anti HBS, HBS AG, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 incidências) com laudo. 

GUARITEIRO – Atestado de Sanidade Mental e Física, audiometria, hemograma, plaquetas, 
reticulócitos, glicose, EPF, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 incidências) com laudo. 

MECÂNICO HIDRÁULICO – Atestado de Sanidade Mental e Física, audiometria, hemograma, 
plaquetas, reticulócitos, anti HBS, HBS AG, glicose, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 
incidências) com laudo. 

MENSAGEIRO – Atestado de Sanidade Mental e Física, espirometria, RX tórax PA, ECG, acuidade 
visual, retinopatia, cataratas, ceratocones, degeneração mióptica, glaucomas, campimetria visual, 
audiometria, glicose, ureia, creatinina, taxa filtração glomerular, colesterol total e frações, 
triglicérides, EAS, teste ergométrico, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 incidências) com laudo, 
ultrasson de abdômen total. 

MOTORISTA – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, RX do tórax, glicose, GGT, 
hemograma, plaquetas, reticulócitos, anti HBS, HBS AG, acuidade visual, EEG, ECG, Exame 
toxicológico (teste do cabelo). 

OPERADOR DE MÁQUINA – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, RX do tórax, 
glicose, GGT, hemograma, plaquetas, reticulócitos, anti HBS, HBS AG, acuidade visual, EEG, ECG, 
Exame toxicológico (teste do cabelo). 

OPERADOR DE SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, 
espirometria, hemograma, plaquetas, reticulócitos, glicose, EPF, anti HBS, HBS AG, acuidade visual, 
EEG, ECG, exame toxicológico (teste do cabelo).  

OPERADOR SANITÁRIO – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, hemograma, 
plaquetas, reticulócitos, glicose, EPF, anti HBS, HBS AG, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 
incidências) com laudo. 

OPERÁRIO DE SERVIÇOS GERAIS – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, 
hemograma, plaquetas, reticulócitos, glicose, anti HBS, HBS AG, EPF, RX coluna cervical, lombar e 
dorsal (2 incidências) com laudo. 

PEDREIRO – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, hemograma, plaquetas, 
reticulócitos, glicose, anti HBS, HBS AG, EPF, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 incidências) 
com laudo. 

RECEPCIONISTA - Atestado de sanidade mental e física. 

SERVENTE(limpeza) – Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, reticulócitos, 
glicose, anti HBS, HBS AG, EPF, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 incidências) com laudo. 
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TÉCNICO EM INFORMÁTICA - Atestado de sanidade mental e física. 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - Atestado de sanidade mental e física. 

 

TELEFONISTA – Atestado de sanidade mental e física, audiometria ...... 

ZELADOR II – Atestado de sanidade mental e física, audiometria, hemograma, plaquetas, 
reticolócitos, glicose, anti HBS, HBS AG, EPF, RX coluna cervical, lombar e dorsal (2 incidências) 
com laudo. 

 

 
 
ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO– Atestado de sanidade mental e física. 

CONTADOR PREVIDENCÁRIO- Atestado de sanidade mntal e física. 

CONTROLADOR INTERNO PREVIDENCIÁRIO- Atestado de sanidade mental e física. 

ASSISTENTE PREVIDENCÁRIO- Atestado de sanidade mental e física. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- Atestado de sanidade mental e física, hemograma, plaquetas, 
reticulocitos, anti  HBS, HBS AG, glicose, EPF.  

 

ANEXO V 
ÁREAS DE ABRANGÊNCIAS DAS UBSs 

 
UBS ALVORADA 

- Rua Alagoas 
- Rua Amapá 
- Avenida Bias Fortes 
- Avenida Primeiro de Maio 
- Avenida Tabelião Juca Almeida 
- Rua Curitiba 
- Rua Divino Carlos  
- Rua Emídio José da Rocha 
- Rua Fortaleza 
- Rua Furnas 
- Rua Itutinga 
- Rua José Cassiano 
- Rua José do Patrocínio 
- Rua Lassance Cunha 
- Rua Lindolfo Collor 
- Rua Lúcia Macionília da Costa 
- Rua Manoel Martins Vieira 
- Rua Marciano Montesserat 
- Rua Nicodemos Bueno dos Santos 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FORMIGA - PREVIFOR 
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- Rua Pará de Minas 
- Rua Paraíba 
- Rua Professor Franz 
- Rua Peixoto 
- Rua Pernambuco 
- Rua Piauí 
- Rua Rio Branco 
- Rua Rio Grande do Norte 
- Rua Roma 
- Rua Rondônia 
- Rua Salgado Filho 
- Rua Sergipe 
- Rua Teresina 
- Rua Vinícius Vespúcio 
 
UBS VARGEM GRANDE 
- Rua Adriano Lino Alves – Novo Santo Antônio 
- Rua Charqueada – Novo Santo Antônio 
- Rua George Khoury – Santo Antônio 
- Rua Geraldo Xavier de Carvalho – Santo Antônio 
- Rua José Cassiano de Almeida – Santo Antônio 
- Rua José dos Santos Souza – Novo Santo Antônio 
- Rua Nair Dias de Melo – Novo Santo Antonio 
- Rua Pedro Rodrigues de Morais – Santo Antônio 
- Rua Rosimeire Silva Pereira – Santo Antônio 
- Rua Sebastião Jorge Lasmar – Novo Santo Antônio 
- Rua Alexandre Tavares do Couto – Novo Santo Antônio 
- Rua Américo Rodrigues Nunes (Tv. Sete) – Novo Santo Antônio 
- Rua Beco da Pedra – Vargem Grande 
- Rua Demerval Alves Teixeira – Novo Santo Antônio 
- Rua Elias Geraldo de Castro – Novo Santo Antônio 
- Rua Henrique Arantes Dias – Novo Santo Antônio 
- Rua Lindolpho Henrique de Oliveira – Novo Santo Antônio 
- Rua Nilton Garcia Cunha – Novo Santo Antônio 
- Rua Sebastião Olivério Simões – Novo Santo Antônio 
- Travessa Bias Fortes – Vargem Grande 
- Rua Treze – Novo Santo Antônio 
- Rua Vicente Paulo Moreira – Novo Santo Antônio 
- Rua Zilda Alves Simões – Novo Santo Antônio 
- Rua Américo Gontijo – Vargem Grande 
- Rua Antônio Giarola – Vargem Grande 
- Rua Arcos – Recanto da Praia 
- Rua Célio Oliveira Guimarães – Recanto da Praia 
- Rua Diógenes Rocha Filho – Vargem Grande 
- Rua Efraim Paim Pamplona – Recanto da Praia 
- Avenida Geraldo Almeida – Vargem Grande 
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- Travessa Geraldo Almeida – Vargem Grandxe 
- Rua Joaquim Antônio do Couto – Recanto da Praia 
- Rua Joaquim da Costa Guimarães – Vargem Grande 
- Rua Maria Candida de Jesus – Vargem Grande 
- Rua Maria José Vaz – Recanto da Praia 
- Rua Olímpio Garcia – Vargem Grande 
- Travessa Dois – Recanto da Praia 
- Travessa Três – Recanto da Praia 
- Rua Doze – Alto da Praia 
- Rua Hugo-Bem-Hur – Alto da Praia 
- Joana da Silva Alves – Alto da Praia 
- Rua João de Souza – Alto da Praia 
- Rua João Pedro Alves – Alto da Praia 
- Travessa João Pedro Alves – Alto da Praia 
- Rua Joaquim Antônio Lopes – Alto da Praia 
- Rua José Candido de Oliveira – Recanto da Praia 
- Rua Maria José de Oliveira Pimentel – Alto da Praia 
- Rua Maurício Arantes Teles – Alto da Praia 
- Rua Messias Pedro Alves – Alto da Praia 
- Rua Oito – Alto da Praia 
- Rua Pedreira – Vargem Grande 
- Rua São Francisco de Assis – Alto da Praia 
- Rua Clotildes Prado – Novo Santo Antônio 
- Rua José Manoel Neto – Santo Antônio 
- Rua José Raimundo Tavares – Novo Santo Antônio 
- Rua Marechal Eduardo Gomes – Santo Antônio 
- Rua Mário Lúcio Murari – Novo Santo Antônio 
- Rua Maria de Lourdes Furtado – uma parte no Novo Santo Antônio e outra no Santo Antônio 
- Rua Padre Remaclo Fóxius – Santo Antônio 
- Rua Pasqualine Natale – Santo Antônio 
- Rua Professora Marisa da Silva – Novo Santo Antônio 
 
UBS BELA VISTA  
- Rua Abner Duarte 
- Rua Alto do Pequi (a partir do número 730) 
- Rua Antônio Rodrigues Nunes Neto 
- Rua Carolina Justina Vilela (a partir do número 267) 
- Rua Corina Soares Belo 
- Rua Clóvis Veloso 
- Rua Deolinda Nogueira Da Costa ( a partir do número 355) 
- Rua Dico Lavínio 
- Rua Expedicionário Lázaro Alvarenga 
- Rua Flauzino Vaz da Silva 
- Rua Hortência de Castro 
- Rua Hortência Rodrigues de Oliveira 
- Rua João Antônio Fernandes 
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- Rua Joaquim Ferreira Resende  
- Rua José Cordeiro Oliveira 
- Rua José Pedro da Silva (a partir do número 278) 
- Rua Juca Neca 
- Rua Lourdes Rodrigues 
- Rua Lucinda Santos Gea 
- Rua Lúcio da Cruz 
- Rua Luís Bini 
- Rua Manoel Vicente Machado 
- Rua Maria José Belo Alvarenga (a partir do número 354) 
- Rua Maria Madalena de Faria 
- Rua Marinha Gertrudes 
- Rua Nair Coutinho 
- Rua Passarela Gaúcha  
- Rua Ramiro Corrêa (a partir do número 707) 
- Rua 14 
- Rua São Paulo (a partir do número 256) 
- Rua Targino Muniz 
- Rua Tenente Oscar Teixeira de Lima 
- Rua Teodoro Rodrigues 
- Rua Terezinha Rosalina de Souza 
- Travessa Dico Lavínio 
- Travessa Teodoro Rodrigues 
- Rua Vereador José Veloso da Silva 
 
UBS AREIAS BRANCAS 
- Rua Alzira Luíza da Conceição 
- Rua Agenor de Oliveira 
- Rua Antônio Alves 
- Rua Anderson Deon 
- Rua Josir Ribeiro 
- Rua Carlos Gomes 
- Rua César Khoury 
- Rua Coronel Justino Nunes 
- Condomínio 
- Rua Cleiton Pereira 
- Rua Carolina Justina (até o número 241) 
- Rua Osvaldo Simões 
- Rua Deolinda Nogueira da Costa (até número 349) 
- Rua Domingos Pereira Porto 
- Rua Donato de Andrade 
- Rua Dorzinha Nogueira 
- Rua Maria Ângela 
- Rua Ernestino Augusto da Costa 
- Rua Manoel Teodoro 
- Rua Edna de Oliveira 
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- Rua Estefânia Rodarte Moreira 
- Rua George Khoury (até 515) 
- Rua Homero Roberto da Costa 
- Rua João Pedro Dias  
- Rua José Alves Barbosa 
- Rua José Pedro da Silva 
- Rua José Alves Pereira 
- Rua José Murari 
- Rua Sebastião Oliveira  
- Rua José Azarias Vieira 
- Rua Ladislau José de Souza 
- Rua Múcio Pereira 
- Rua Maria José Belo 
- Rua Manoel Cosme 
- Rua Messias Fernandes 
- Rua Olinto Nogueira 
- Rua Osvaldo Pereira 
- Rua Otávio de Freitas 
- Rua Padre Remaclo Fóxius 
- Rua Professora Maria Isis Pereira 
- Rua Professor Lulu 
- Rua Severo Júlio Fonseca 
- Rua Pautilho da Costa 
- Rua Professor José Guimarães 
- Rua Antônio José Figueira 
- Rua Ramiro Correia (até o número 700) 
- Rua Rui dos Anjos Peirão 
- Sebastião Jorge Lasmar 
- Rua Tanjo da Silveira 
- Rua Vitalina Senhorinha Dias 
- Rua Zito Vaz 
 
UBS CENTRO 
- Rua Carlos Camarão 
- Rua Francisco Rodrigues Nunes 
- Rua João Francisco de Paula 
- Rua Joaquim Sudário da Silva 
- Rua José Francisco de Paula 
- Rua Judith Ester da Costa 
- Rua Júlio de Oliveira 
- Praça João Bento Palhares 
- Praça Rubens Dalariva 
- Rua Rodolfo de Freitas 
- Rua Shirley Faria de Oliveira 
- Travessa Shirley Faria de Oliveira 
- Rua Treze de Maio 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 Rua Barão de Piumhi, 121 Centro - Formiga/MG  
         CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

 

Rua Barão de Piumhi, 121 – Centro  

CEP 35.570-000 – FORMIGA/MG  |  PABX: (37) 3329-1800 
177  

- Rua Antônio Marcelino 
- Rua Benvindo Mateus de Oliveira 
- Rua Custódio José Soares 
- Rua Eurico José Soares 
- Rua Exaltino Nogueira 
- Rua João Pedrosa 
- Rua José Ferreira da Silva 
- Rua Justo Paulo Gomes 
- Rua Lassance Cunha (até o número 555) 
- Rua Leonidas Braga 
- Avenida Paulo de Brito 
- Rua Barão de Piunhi (até o número 215) 
- Condomínio Solar 
- Rua Coronel José Gonçalves D’Amarante 
- Rua Edu Rocha 
- Rua João Vaz 
- Rua João Vespúcio 
- Rua Monsenhor José Ivo (até o número 171) 
- Praça Getúlio Vargas 
- Praça São Vicente de Ferrer 
- Rua Quintino Bocaiúva (até o número 346) 
- Avenida Rio Branco 
- Rua Seis de Junho  
- Rua Sérgio Lázaro Gonçalves 
- Rua Silviano Brandão 
- Rua dos Viajantes 
- Rua Barão de Piumhi (a partir do número 215) 
- Rua Dr. Newton Pires 
- Rua Jovino Mendes 
- Rua Lassance Cunha (do número 13 ao número 93) 
- Rua Pedro Dias Leão 
- Praça Dr. Olinto Fonseca 
- Rua Professora Enaura Barreiros 
- Rua Professor Joaquim Rodarte 
- Rua Renato Rodarte 
- Rua Sete de Setembro 
- Rua Sinhá Soares 
- Rua Adriano de Moraes Nardy 
- Rua Alameda Central 
- Rua Bernardes de Faria 
- Rua Camilo Fonseca 
- Rua Dr. Carlos Chagas 
- Rua Dulce do Prado 
- Rua Dr. Henrique Braga 
- Rua Edi Faria 
- Rua Ednas Alvarenga 
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- Avenida Guiomar Garcia Neto 
- Rua João Domingos da Fonseca 
- Rua Jofre de Faria 
- Rua José Premilo Montolli 
- Avenida Juca Pedro 
- Rua Maria Amália de Faria 
- Rua Maria Amélia da Fonseca 
- Avenida Paulo Lins 
- Rua Pio XII 
- Praça Bernardino Nogueira 
- Praça  Ferreira Pires 
- Rua Presidente Kennedy 
- Rua Vereadora Maria Hilda 
- Rua João José Giarola 
- Rua José Luiz de Souza 
- Rua Manoel Ferreira Reis 
- Rua Marcelino de Paula Giarolla 
- Rua Maria Ferreira Giarolla 
- Rua Maurício Ferreira 
- Rua Neném Belo (até o número 430) 
- Rua Santa Cecília 
- Rua Santa Tereza 
- Rua Américo de Faria Castro 
- Rua Camilo Bernardes 
- Rua José de Faria Castro 
- Rua Laurindo Rodrigues 
- Rua Lassance Cunha (do número 556 até o fim) 
- Rua Marciano Montserrat (até o número 334) 
- Rua Maria Tomázia de Castro 
- Rua Platina 
- Rua Rita Augusta 
- Rua Valdir de Souza 
 
UBS SAGRADO CORAÇÃO  
- Avenida Abílio Machado (do número 02 a 731) 
- Rua Agente Francisco Cruz 
- Rua Alderico Nogueira 
- Rua Aldina Soares 
- Rua Almirante Tamandaré 
- Rua Álvaro Alvim 
- Rua Amazonas 
- Rua Antônio Xavier de Castro 
- Rua Artimênio Piva Tonelli 
- Rua Bahia (do número 1 ao 216) 
- Rua Bárbara Rocha 
- Rua Bezerra de Menezes 
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- Rua Carlos Brandão 
- Rua Castro Alves 
- Rua Coronel Aureliano 
- Rua Coronel Olinto Fonseca 
- Rua Dona Hortência 
- Rua Luiz Torres 
- Rua Emídio José Pinto 
- Rua Espírito Santo 
- Rua Francisco Caldas 
- Rua Francisco Ribeiro da Silva 
- Rua General Carneiro 
- Rua Geraldo Moacir Pereira 
- Rua Gleudes Terra 
- Rua Goiás (do número 1 a 228) 
- Rua Hélio Arcanjo 
- Rua Iago Pimentel 
- Rua Ibraim Inocêncio (do número 21 a 123 e números pares de 38 a 138) 
- Rua Jacinta de Oliveira 
- Rua João Caetano 
- Rua João Fernandes Souto 
- Rua Jonas Eufrásio de Araújo 
- Rua Jonas Juvenal 
- Rua José Elísio Ribeiro Mendes 
- Rua Jotte Correa 
- Rua Juca Alonso 
- Rua Laurindo Pinto 
- Rua Marechal Deodoro (do número 1 a 195) 
- Rua Maria José de Faria 
- Rua Missionários 
- Rua Osvaldo Moreira 
- Rua Pains 
- Rua Paulo Murura 
- Rua Pedro Bambirra 
- Rua Ponte Alta (do número 1 a 591) 
- Praça Alderico Nogueira 
- Praça Florêncio Rodrigues Nunes 
- Praça Tiradentes 
- Rua Professor Augusto Barbosa 
- Rua Ralph D’Carlos 
- Rua Rio de Janeiro 
- Rua São Lázaro 
- Rua São Paulo 
- Rua Toscano de Brito 
- Travessa Carlos Brandão 
- Travessa da Saudade 
- Rua Tunico Murura 
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- Rua Vicente Ferreira 
 
UBS ENGENHO DE SERRA 
- Avenida Sílvio Rocha 
- Rua Alamanda 
- Rua Amarilis 
- Rua Arlete Oliveira Nunes Reis 
- Rua Begônia 
- Rua Bento Damasceno 
- Rua Bromélia 
- Rua Buganvilha 
- Rua Caládio 
- Rua Cipó Prata 
- Rua Cipó São João 
- Rua Clusia 
- Rua Deolina Alves 
- Rua Elpino Maneca 
- Rua Érica 
- Rua Filodentro  
- Rua Francisco Dantas 
- Rua Gengibre Azul 
- Rua Gloxinia 
- Rua Heliconia 
- Rua Idoil Francisca Viana  
- Rua Iracema de Oliveira Costa 
- Rua Iraíma Alves Ribeiro 
- Rua Iris da Praia 
- Rua João Bertoldo Chagas 
- Rua Joaquim Hugo Barbosa 
- Rua José Costa Elias 
- Rua José de Oliveira 
- Rua José Júlio Lemos 
- Rua José Pereira Marcelo 
- Rua Júlio César Viana 
- Rua Lélio Pereira da Rocha 
- Rua Margarida Lourenço Soares 
- Rua Manaca da Serra 
- Rua Mário dos Santos 
- Rua Oncídio 
- Rua Petúnia 
- Rua Quaresmeira 
- Rua Sálvia 
- Rua Vitória Régia 
- Rua Wilson Carlos 
- Rua Abner Coelho (números 30, 38, 94, 191 e 218 - Bom Pastor) 
- Rua Vereador Ael Teodoro Alves 
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- Rua Antônio Carlos 
- Rua Antônio José de Carvalho 
- Rua Afonso Pena 
- Rua Bernardo Pinto 
- Rua Campos Altos 
- Rua Chácara do Sossego 
- Rua Chico Xavier 
- Avenida Deputado Pimenta da Veiga 
- Rua Som Silvério 
- Rua Dr. Bernardino Corrêa 
- Rua Dr. Moura Leite 
- Rua Dr. Nabuco de Araújo 
- Rua Dr. Teixeira Soares (do número 468 a 922) 
- Rua Dr. Teixeira Soares (do número 850 a 976) 
- Rua Dr. Teixeira Soares ( do número 996 a 1.500) 
- Rua Egídio Ribeiro 
- Rua Estautelino de Carvalho 
- Rua Eurico Marçal 
- Rua Francelina Valadão Guimarães (Trav. Tiradentes) 
- Rua Ides Edson de Resende 
- Travessa Ides Edson de Resende 
- Rua Isaías Antônio da Fonseca Júnior 
- Rua João Balbino 
- Rua João Jacinto de Andrade 
- Rua João Teixeira de Resende 
 - Rua Joaquim Antônio Barbosa 
- Rua Joaquim Teixeira Malta 
- Rua José Adolfo Pereira 
- Avenida José Arantes 
- Rua José Augusto Leão 
- Rua José Elias da Cunha 
- Rua José Leão da Silva 
- Rua José de Oliveira (Trav. Tiradentes) 
- Rua José Oliveira Couto  
- Rua José Ribeiro 
- Rua Julinho Figueiredo 
- Avenida Juscelino Kubistchek 
- Rua Lau Belo 
- Rua Laura Lucinda 
- Rua Luís Belo Damasceno 
- Rua Luís Carlos de Campos 
- Rua Lute Grego 
- Rua Marcone Alvarenga da Silva 
- Avenida Mauro Leite Praça 
- Rua Mauro de Souza 
- Rua Messias Caetano Leal 
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- Rua Messias Palhares (números 10 e 140) 
- Rua Messias Palhares (números 29 e 108) 
- Rua Ministro Gabriel Passos  
- Rua Padre Aluísio Helmann 
- Rua Padre Fernando 
- Rua Santa Marta 
- Rua  São Geraldo 
- Rua São José 
- Rua São Marcos 
- Rua São Pedro 
- Rua Tereza Cândida 
- Rua Tereza Michel de Oliveira 
 
UBS DIEGO SOUTO 
- Rua Agostinho Teles de Castro 
- Rua Albertina Lourenço de Almeida 
- Rua José Luis Guerra Barreiros 
- Rua Jair Pereira de Oliveira 
- Rua Agnelo Tomas de Mendonça 
- Rua Ari Rodrigues Costa 
- Rua Padre Daniel Nascimento Lindo 
- Rua Dois 
- Rua Padre Teodoro Becker 
- Rua Professora Lídia Moinhos 
- Rua Professora Geralda Magelita Soares 
- Rua 12 
- Rua 13 
- Rua 14 
- Rua Geraldo Roberto de Oliveira 
- Rua Professora Malba de Freitas 
- Rua Ricardo Rocha 
- Rua Geraldina Mendonça 
- Rua 16 
- Rua E.G.R.W 
- Rua Professora Hilária Gontijo 
-  Rua Joaquim da Silva Castro 
- Rua Nápolis 
- Rua Professora Margarida Correa 
- Rua Hum 
- Rua Maria Pinheiro 
- Rua Godiva Batista 
- Rua Heni Batista 
- Rua Padre Dehon 
- Rua Vereador Celso de Fernandes Souto 
- Rua José Luis Lima 
- Rua Fábio Parreira 
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- Rua Veneza 
- Rua Vereador José Higino Filho 
- Rua Alda Caetano de Paula 
- Rua Francisco Cabral 
- Avenida Hum 
- Rua José de Paula Júnior  
- Rua Hilda de Paula Cabral 
- Rua Isolina de Paula Castro 
- Rua Álida de Paula Oliveira 
- Rua Eva de Moura Mariano 
- Rua Inhazinha Pires 
- Rua Maria Evaristo dos Santos 
- Travessa Nápolis 
- Rua A 
- Rua Cícero de Paula 
- Rua C 
- Rua Flora Augusta 
- Rua E (Jardim Primavera) 
 
UBS VILA DIDI 
- Rua 19 de Abril 
- Rua Anita Pedrosa 
- Rua Antônio Raposo Tavares 
- Rua Antônio Rodrigues de Oliveira 
- Rua Araribóia 
- Rua Auxiliador José Arantes 
- Rua Bancários 
- Rua Celina da Silva 
- Rua Dercy Alves Praça 
- Rua Desembargador Valter Veado 
- Rua Dom João VI 
- Rua Dom Pedro II 
- Rua Dona Ana Rosa de Lima 
- Rua Dona Laurinda Nogueira 
- Rua Eliza Gomes 
- Rua Expedicionário Jorge Alvarenga 
- Rua Fernandes da Silva 
- Rua Floriano Peixoto 
- Rua Governador Benedito Valadares 
- Rua Izolina Candida de Souza 
- Rua João Batista de Souza Júnior 
- Rua João Carlos Fernandes 
- Rua João Moreira Pinto 
- Rua João Paulo I 
- Rua João Vicente Sobrinho 
- Rua José Augusto de Souza 
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- Rua José Cecílio 
- Rua José Eufrásio de Carvalho 
- Rua Judite Alves Borges 
- Rua Lucimar Vital dos Santos 
- Rua Marechal Deodoro 
- Rua Maria Conceição de Castro Barbosa 
- Rua Maria Stela Garcia 
- Rua Monsenhor José Aparecido 
- Rua Motoristas 
- Praça Osório Gracia 
- Rua Padre Alberico 
- Rua Padre José Cirilo 
- Rua Padre Leão João Dehon 
- Rua Pains 
- Pátio da Estação  
- Rua Paulo Gomes da Silva 
- Rua Pedro Alvares Cabral 
- Praça São Sebastião 
- Rua Professora Diva Lúcia Correia 
- Rua Professora Inah Correia 
- Rua Professores 
- Rua Raimundo Correia de Melo 
- Rua E 
- Rua Salomé Fonseca 
- Rua São Luiz Gonzaga 
- Rua São Vicente de Paulo 
- Travessa Duque de Caxias 
- Travessa Eliza Gomes 
- Travessa João Paulo I 
- Travessa São Luiz Gonzaga 
 
UBS NIRMATELE 
- Avenida Abílio Machado 
- Rua Alcino Francisco Silva 
- Rua Alfredo Auxiliador da Costa 
- Rua Aluísio Costa 
- Rua Argentina 
- Avenida Brasil 
- Rua Bolívia 
- Rua Chile 
- Rua Colômbia 
- Rua Dom Manuel 
- Rua Dois 
- Rua Equador 
- Rua Francisco Franco 
- Rua Francisco Teodoro de Faria 
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- Rua Geracina Leão da Silva 
- Rua Guiana  
- Rua Guimarães 
- Rua Hermínio Pio da Silva 
- Rua João Paulo I 
- Rua José Antônio de Castro 
- Rua José Fidelis 
- Rua Leopoldina Santos Cunha 
- Rua Manoel de Abreu 
- Rua Padre Flávio 
- Rua Paraguai 
- Rua Peru 
- Rua Pio Antônio de Faria 
- Rua Ponte Alta 
- Rua Quatro 
- Rua Rio Pardo 
- Rua Rio Verde 
- Rua Suriname 
- Rua Três 
- Rua Tocantins 
- Rua Um 
- Rua Uruguai 
- Rua Venezuela 
 
UBS ABÍLIO COUTINHO 
- Rua Alda Caetano 
- Rua Agnaldo Barbosa Júnior 
- Rua América de Castro 
- Rua Ametista 
- Rua Arthur Rodrigues da Costa 
- Avenida Francisca Carlota de Faria 
- Avenida Paulo de Brito 
- Rua Barcelona 
- Rua Benjamin Guimarães 
- Rua Brasil 
- Rua Bom Jesus 
- Rua Califórnia 
- Rua Carlos José Parreira 
- Rua Carmelita de Castro 
- Rua Chumbo 
- Rua Consuelo Pereira Frade 
- Rua Coimbra 
- Condomínio João Bandeira 
- Rua Costa Rica 
- Rua Dizolina Gatti 
- Rua Dr. Geraldo Silva Oliveira 
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- Rua Domingos Gontijo 
- Rua Emídio Malaquias 
- Rua Expedicionários 
- Rua Furtado de Menezes  
- Rua Fábio Parreira 
- Rua Francisco Cabral 
- Rua Granada 
- Rua João Messias Fernandes (Rubi) 
- Rua Joaquim da Silva Castro 
- Rua José Antônio Barbosa 
- Rua José Moreira de Lima 
- Rua Leandro de Oliveira Machado 
- Rua Luiz José de Souza 
- Rua Manoel Rodrigues Souto 
- Rua Maria Aparecida Pereira Costa 
- Rua Maria de Lourdes Giarola 
- Rua Mizael José de Mendonça 
- Rua Nápolis 
- Rua Neném Belo 
- Rua Níquel 
- Rua Ogui Antônio Avelar 
- Rua Primeiro de Abril 
- Rua Padre Eustáquio 
- Rua Santa Maria 
- Rua Santa Rosa 
- Rua Sebastião José de Oliveira 
- Rua Sete de Setembro 
- Rua Suíça 
- Rua Sudário Teodoro de Melo 
- Travessa Professor Franz 
- Rua prata 
- Praça Luiz Antônio Ribeiro 
- Rua Padre João da Mata 
- Rua Val Paraíso 
- Rua Valência 
- Avenida Vereador José Higino Filho 
- Rua Viena 
- Rua Vinícius Parreira 
- Rua Vicente Domiciano 
- Rua Zélia Rodrigues da Costa 
  
UBS SOUZA E SILVA 
- 2ª Travessa João de Paulo Faria 
- Rua Amâncio Terra 
- Rua Diolina Maria de Jesus 
- Rua Geraldo Antônio Grego 
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- Rua João de Paulo de Faria 
- Rua Joaquim Resende 
- Rua Joaquim Teodoro de Melo 
- Rua José Alves Ferreira Diniz 
- Rua José de Paula 
- Rua José Fernandes Carvalho Nogueira 
- Rua Juca Almeida 
- Rua Licínio José Pinto 
- Rua Maria Helena Machado 
- Rua Neomésia Inácio 
- Rua Horácio José Pinto 
- Rua Raimunda Nunes Romeiro 
- Rua Argentina  
- Rua Cristo Rei 
- Rua Mário Cristino 
- Rua Rio Araguaia (do número 673 a 790) 
- Rua Rio Jaguaribe (do número 710 a 778) 
- Rua Rio Negro (do número 739 a 778) 
- Rua Rio São Francisco  
- Rua Rio Tapajós (do número 652 a 731) 
- Rua Rio Tietê (do número 721 a 731) 
- Rua Rio Tocantins (do número 1310 a 1450) 
- Rua Aluísio Bernardes de Castro 
- Rua Aluísio Costa 
- Rua Dona Doecelina 
- Rua Marinho Lourenço Costa 
- Rua Rio Araguaia (do número 22 a 185) 
- Rua Rio Jaguaribe (do número  04 a 407) 
- Rua Rio Negro (do número 38 a 236) 
- Rua Rio Tapajós (do número 138 a 504) 
- Rua Rio Três Marias  
- Rua Rio Tucuruí 
- Rua Alcino Francisco Silva 
- Rua Alexandre José de Oliveira 
- Rua Alfredo Avelar 
- Rua Alterosa 
- Rua Ambrósio 
- Rua Arlindo de Melo 
- Rua Bambuí 
- Rua Campo Belo 
- Rua Campo Grande 
- Rua Candeias 
- Rua Capitão Carlos Nogueira 
- Rua  Capitólio 
- Rua Cataguases 
- Rua Coletora 
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- Rua Dona Beija 
- Rua Guapé 
- Rua José Xavier Borges 
- Rua Padre Salvador Godoy 
- Rua Pouso Alegre 
- Rua Santo Hilário 
- Rua Ana Maria de Castro 
- Rua Francisca Maria de Jesus 
- Rua Hilda Faria Costa 
- Rua Maria Aparecida Coutinho 
- Rua Paulo Antônio da Silva 
- Rua Pedro Ferreira da Costa 
- Avenida Brasil 
 
UBS ÁGUA VERMELHA 
- Rua Alexandre Fleming 
- Rua Américo Fonseca Portela 
- Rua Flauzino Vaz da Silva 
- Rua Menezes Cortes 
- Rua Nodge Teixeira de Lima 
- Rua Campos Sales 
- Rua Euclides da Cunha 
- Rua Leônidas José Soares 
- Rua Alto do Pequi 
- Rua Antônio Costa 
- Rua Frederico Soares de Souza 
- Rua Nossa Senhora da Abadia 
- Rua Orozimbo Gomes de Almeida 
- Rua Padre João da Mata 
- Rua Ana Maria da Costa 
- Rua Hernane Bottrel 
- Rua José Alves de Oliveira 
- Rua José Alves da Costa 
- Rua José Delfino Neto 
- Rua João Francisco da Silva 
- Rua Manoel Gonçalves de Araújo 
- Rua Olivérios de Paula 
- Rua Anhanguera 
- Rua Cristóvão Colombo 
- Rua Arquimedes de Faria 
- Rua Ibraim Inocêncio  
- Rua Nicolau Mizerani 
- Rua Paris 
- Rua Romanele 
- Rua Antônio Jorge Resende 
- Rua Alvarino Miranda 
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- Avenida Brasil 
- Av. Dr. Arnaldo de Sena 
- Rua Jadir da Fonseca 
- Rua Efigênia Fausta Mateus Costa 
- Rua Geraldo Veloso da Cunha 
- Rua José Martins 
- Rua Maria Ribeiro Guele 
- Rua Vereador Décio de Paula 
- Rua Vereador João C. costa 
- Rua Zica Frade 
- Rua Professor Antônio da Costa Leite 
- Rua Água Dourada 
- Rua Alfa 
- Rua Aluísio Toscano de Brito 
- Rua Delta 
- Rua Francisco Xavier de Faria 
- Rua Irene Rodrigues de Faria 
- Rua Rodão Nogueira 
- Rua Valquíria 
- Rua Frederico Soares de Souza 
- Rua Hermes 
- Rua Oscar Betelho 
- Rua Santa Rita 
- Rua Silvair Figueiredo  
- Rua Bahia 
- Rua Emanuel Dias 
- Rua Goiás 
- Rua Santa Dorotéia 
- Rua Felipe Doche 
- Rua Halabia Doche 
- Rua Francisca Campos Mota 
- Rua José Teodomiro Rodrigues 
- Rua Josina Rodrigues 
- Rua Lúcia Terciliana Castro 
- Rua Roberto Eustáquio 
 
UBSs ROSÁRIO I e II 
- Rua Agnaldo Barbosa 
- Rua Almeida Pereira 
- Rua Alvorada 
- Rua Antônio Evaristo de Souza 
- Avenida Brasília 
- Avenida Rio Branco 
- Avenida Nossa Senhora das Mercês 
- Rua Benjamim Constant 
- Rua Brasil 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA 

 Rua Barão de Piumhi, 121 Centro - Formiga/MG  
         CONCURSO PÚBLICO 01/2018 

 

Rua Barão de Piumhi, 121 – Centro  

CEP 35.570-000 – FORMIGA/MG  |  PABX: (37) 3329-1800 
190  

- Rua Centenário 
- Rua Dr. Ênio José Batista 
- Rua Dr. Rodolfo Almeida 
- Rua Dr. Teixeira Soares 
- Rua Eugênio Antônio Vilela 
- Rua Eulália de Faria Nunes 
- Rua Eunézimo Lima 
- Rua Eugênio Augusto Coutinho 
- Rua Francisco Frade 
- Rua Francisco Fonseca 
- Rua Francisco Pieroni 
- Rua Franco Messias 
- Rua Gislene Aparecida Mendonça 
- Rua Guanabara 
- Rua Iate 
- Rua Inconfidentes 
- Rua José Francino 
- Rua José Teles da Conceição 
- Rua José Modesto de Souza 
- Rua João Pires de Souza 
- Rua Júlia Garcia Fonseca 
- Rua Lêda Francês Zattar 
- Rua Leandro de Oliveira Machado 
- Rua Luís do Couto 
- Rua Maria Eufrásio Araújo 
- Rua Maestro Pedro Severiano de Deus 
- Rua Maestro Acácio A. Barros 
- Rua Maria de Lourdes Santos 
- Rua Manoel Rodrigues Vilela 
- Rua Maria Cassiano ( até o número 77) 
- Rua Miralda de Carvalho 
- Rua Monsenhor João Ivo 
- Rua Olivério Fontes Palhares 
- Rua Otaviano Rod. De Souza 
- Rua Pampulha 
- Praça Padre Daniel Lindo 
- Praça Aguilar Lima 
- Praça Cristóvão Soraggi 
- Praça José Barbosa Júnior 
- Praça Olegário Maciel 
- Praça Rafael Soraggi 
- Praça São Vicente Ferrer 
- Rua Professor José Antônio 
- Rua Quintino Bocaiúva 
- Rua Quitéria Maria de Jesus 
- Rua do Rosário 
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- Rua dos Vicentinos 
- Rua dos Inconfidentes 
- Rua Sudário Teodoro de Melo 
- Rua Teotônio Basílio dos Santos 
- Rua Zico Dantas 
- Rua Agostinho da Silva Lima 
- Rua Alberto Soraggi 
- Rua Álvaro Barbosa 
- Rua Alvarina Viana de Oliveira 
- Rua Aníbal Pires de Lima 
- Rua Ana Parreira Barbosa 
- Rua Antônio Davi 
- Rua Antônio José Barbosa 
- Rua Antônio Olímpio Nogueira 
- Rua Arthur Frade 
- Avenida do Contorno  
- Avenida Olímpio Avelar 
- Rua Benedito Rolindo da Silveira 
- Rua Brandão de Castro 
- Rua Dinorah de Souza Vaz 
- Rua Elói Lacerda Viana 
- Rua Eurípedes Donizete Silva 
- Rua Euzébio Lima 
- Rua Eugênio Antônio Vilela 
- Rua Fidélis Marinho da Costa 
- Rua Francisco Nascimento 
- Rua Francisca Teixeira Rodarte 
- Rua Francisco Soraggi 
- Rua Geraldo Antônio Ribeiro 
- Rua Helena Ribeiro 
- Rua Higino de Carvalho 
- Rua Isa Marinho 
- Rua Itapecerica 
- Rua José Eufrásio da Silva 
- Rua José Francino 
- Rua José Rodrigues Nunes 
- Rua Juca Pedro 
- Rua Jerônimo Teixeira 
- Rua José Balbino Silva 
- Rua Juvêncio Inácio 
- Rua Luís Antônio Ribeiro 
- Rua Maria Rodrigues Gondim 
- Rua Maria Cassiano (a partir do número 80) 
- Rua Maria Leôncia Moreira 
- Rua Maria José Soraggi 
- Rua Mário de Carvalho 
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- Rua Maurício Tibúrcio do Canto 
- Rua Nonô e Naná 
- Praça Padre João da Mata 
- Rua Paulo Gomes 
- Rua Professor Luís Antônio Ribeiro 
- Rua Raimundo Lima 
- Rua Raimundo Francisco de Faria 
- Rua Rafael Soraggi 
- Rua Rosalina Georgina de Oliveira 
- Rua Sincero José Inácio 
- Rua Terezinha Ribeiro 
- Rua Terezinha Figueiredo Cunha 
- Travessa Brandão de Castro 
- Travessa Maria Cassiano 
- Travessa Maria Rodrigues Gondim 
- Travessa Raimundo Francisco de Faria 
- Travessa Sincero José Inácio 
 

UBS CIDADE NOVA 
- Avenida Sílvio Rocha 
- Rua Alamanda 
- Rua Amarilis 
- Rua Arlete Oliveira Nunes Reis 
- Rua Begônia 
- Rua Bento Damasceno 
- Rua Bromélia 
- Rua Buganvilha 
- Rua Caládio 
- Rua Cipó Prata 
- Rua Cipó São João 
- Rua Clusia 
- Rua Deolina Alves 
- Rua Elpino Maneca 
- Rua Érica 
- Rua Filodentro 
- Rua Francisco Dantas 
- Rua Gengibre Azul 
- Rua Gloxínia 
- Rua Helicônia 
- Rua Idoil Francisca Viana  
- Rua Iracema de Oliveira Costa 
- Rua Iraíma Alves Ribeiro 
- Rua Iris da Praia 

 - Rua João Bertoldo Chagas 
 - Rua Joaquim Hugo Barbosa 
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 - Rua José Costa Elias 
 - Rua José de Oliveira 
 - Rua José Júlio Lemos 
 - Rua José Pereira Marcelo 
 - Rua Júlio César Viana 
 - Rua Lélio Pereira da Rocha 
 - Rua Margarida Lourenço Soares 
 - Rua Manacá da Serra 
 - Rua Mário dos Santos 
 - Rua Oncídio 
 - Rua Petúnia 
 - Rua Quaresmeira 
- Rua Sálvia 
 - Rua Vitória Régia 
 - Rua Wilson Carlos 

UBS ALBERTOS (ZONA RURAL) 

- Albertos  

UBS BAIÕES (ZONA RURAL) 
- Cerrado de Baiões 

UBS BOA ESPERANÇA  (ZONA RURAL) 

- Boa Esperança 
- Guarani 
- Banco da Terra I e II 
- Timóteo 
- Capão Seco 
- Olhos d’água 
- Frazões 
- Lagoa dos Patos 
- Beretens  
- Marmelada 
- Retiro 
- Mogiana  
- Santa Maria 
- Vargem Grande 
- Pedra 
- Alterosa 
- Fazenda Casa Cruzeiro 

UBS CERRADO (ZONA RURAL) 

- Palmeiras 
- Sertão 
- Segredo 

UBS CUNHAS (ZONA RURAL) 
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- Cunhas 
 
UBS FAZENDA VELHA (ZONA RURAL) 
- Fazenda Velha 

UBS GONÇALVES  (ZONA RURAL) 
- Nova Zelândia 
- Gonçalves 

UBS MORRO CAVADO  (ZONA RURAL) 

- Morro Cavado 

UBS PADRE TRINDADE  (ZONA RURAL) 

- Padre Trindade 
- Morro das Pedras 

UBS PANELEIROS  (ZONA RURAL) 
- Paneleiros 

UBS PONTE VILA  (ZONA RURAL) 
- Ponte Vila 
- Furnastur 
- Capão 

UBS RODRIGUES (ZONA RURAL) 
- Rodrigues 

UBS SANTA LUZIA  (ZONA RURAL) 
- Santa Luzia 
- Barreira 
- Água Suja 
- Lagoa dos Traíras 

UBS SÃO PEDRO (ZONA RURAL) 
- São Pedro 

UBS SERRINHA  (ZONA RURAL) 
- Serrinha 
- Raiz 
- Moendas 
- Tenente 

UBS TIMBORÉ (ZONA RURAL) 
- Timboré 
- Teodoros 
 
 
** Todas as divulgações referentes ao certame serão realizadas nos sites 
www.institutoimagine.com.br,   www.formiga.mg.gov.br. e www.saaeformiga.com.br. As 
publicações serão realizadas também na Imprensa Oficial Eletrônica do Município de Formiga. 
 

http://www.saaeformiga.com.br/

