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ANEXO I 
 

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

 
 

Cód CARGO 
Nº DE 
VAGAS 

PCD 
CARGA 

HOR 
REQUISITOS MÍNIMOS 

VENC. 
INICIAL 

TAXA INSC 

1 
Agente de 

Administração 
4 1 40 horas 

Ensino médio completo + 
conhecimentos básicos de 
informática (Word, Excel, Power 
Point) 

R$ 1.273,72 R$ 76,00 

2 
Agente de Controle de 

Endemias 
12 1 40 horas 

Ensino fundamental completo + 
teste físico 

R$ 1.014,00 R$ 60,00 

3 Ajudante de Farmácia 2 - 40 horas 

Ensino médio completo + 
Conhecimentos básicos de 
informática (Word, Excel, Power 
Point) 

R$ 954,00 R$ 57,00 

4 Almoxarife 1 - 40 horas Ensino médio completo R$ 1.273,72 R$ 76,00 

5 
Aux. Pedagógico de 

Educação Infantil 
14 1 40 horas Ensino médio completo R$ 954,00 R$ 57,00 

6 Auxiliar Administrativo 14 1 40 horas 

Ensino fundamental completo + 
conhecimentos básicos de 
informática (Word, Excel, Power 
Point) 

R$ 954,00 R$ 57,00 

7 

Auxiliar de 
manutenção de 

veículos e máquinas 
pesadas 

1 - 40 horas 
5º ano do ensino fundamental 
(4ª série primária) +  CNH 
categoria “C”, "D" ou "E" 

R$ 954,00 R$ 57,00 

8 Auxiliar de mecânico 1 - 40 horas 
5º ano do ensino fundamental 
(4ª série primária)  

R$ 954,00 R$ 57,00 

9 
Auxiliar de serviços 

gerais 
19 1 40 horas 

5º ano do ensino fundamental 
(4ª série primária) 

R$ 954,00 R$ 57,00 

10 Biólogo 1 - 40 horas 
Curso superior completo em 
Biologia + registro no Conselho 
competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

11 Borracheiro 1 - 40 horas 
Ensino fundamental completo + 
CNH categoria “C”, "D" ou "E" 

R$ 1.273,72 R$ 60,00 

12 Cirurgião Dentista 2 - 40 horas 
Curso superior em Odontologia 
+ registro no conselho 
competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 
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13 Contador 1 - 40 horas 
Curso completo em Ciências 
Contábeis + registro no 
Conselho Competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

14 Coveiro 1 - 40 horas Ensino fundamental incompleto R$ 954,00 R$ 57,00 

15 Cozinheira 1 - 40 horas 
Ensino fundamental incompleto 
+ prática culinária 

R$ 954,00 R$ 57,00 

16 Desenhista 1 - 40 horas 
Ensino médio completo + curso 
básico de Autocad 

1.273,72 R$ 76,00 

17 Educador Físico 1 - 40 horas 
Curso superior completo em 
Educação Física + registro no 
conselho  competente 

R$ 1.533,76 R$ 90,00 

18 Eletricista   1 - 40 horas 

Ensino médio completo + curso 
específico na área ou 
comprovação prática de 
experiência na função de 
Eletricista 

1.273,72 R$ 76,00 

19 
Eletricista - Veículos 

Leves e pesados 
1 - 40 horas 

Ensino médio completo + CNH 
categoria “C”, "D" ou "E" + 
Certificado de Curso técnico na 
área 

R$ 1.609,12 R$ 96,00 

20 Encanador 2 - 40 horas 
5º ano do ensino fundamental 
(4ª série primária) + teste 
prático 

R$ 954,00 R$ 57,00 

21 Enfermeiro 4 - 40 horas 
Curso superior completo em 
Enfermagem + registro no 
Conselho competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

22 Fisioterapeuta 2 - 40 horas 
Curso superior completo em 
Fisioterapia + registro no 
Conselho competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

23 Fonoaudiólogo 1 - 40 horas 
Curso superior completo em 
Fonoaudiologia + registro no 
Conselho competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

24 Gari 29 2 40 horas Alfabetizado + Teste Físico R$ 954,00 R$ 50,00 

25 Instrutor de Esportes 5 - 40 horas 
Curso superior em Educação 
Física + registro no Conselho 
Competente 

R$ 1.533,76 R$ 90,00 

26 Leitor de hidrômetro 2 - 40 horas Ensino médio completo R$ 1.273,72 R$ 76,00 

27 
Mecânico de veículos 

leves e pesados 
1 - 40 horas Ensino fundamental completo R$ 1.273,72 R$ 76,00 

28 Motorista(*1) 18 1 
40 horas 
semanais 

ou (*1) 

5º ano do ensino fundamental 
(4ª série primária) + CNH 
categoria“D” ou"E" + Curso 
habilitação para transporte de 
coletivo de passageiros + Curso 
habilitação para transporte 
escolar + Curso habilitação para 
condução de veículos de 
emergência 

R$ 954,00 R$ 57,00 
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29 

Operador de Estação 
de tratamento de água 

e Estação de 
tratamento de esgoto 

(*1) 

5 - 
40 horas 
ou (*1) 

Ensino médio completo R$ 954,00 R$ 57,00 

30 Operador de máquinas 5 1 40 horas 
5º ano do ensino fundamental 
(4ª série primária) +  CNH “C”, 
“D” ou “E” + teste prático 

R$ 954,00 R$ 57,00 

31 Pedreiro 2 - 40 horas 
5º ano do ensino fundamental 
(4ª série primária) + teste 
prático 

R$ 954,00 R$ 57,00 

32 Professor de Ciências 2 - 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Curso superior licenciatura 
plena específica 

R$ 1.620,53 R$ 97,00 

33 
Professor de 

Educação Física 
2 - 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Curso superior licenciatura 
plena específica 

R$ 1.620,53 R$ 97,00 

34 Professor de geografia 1 - 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Curso superior licenciatura 
plena específica 

R$ 1.620,53 R$ 97,00 

35 Professor de História 2 - 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Curso superior licenciatura 
plena específica 

R$ 1.620,53 R$ 97,00 

36 Professor de Inglês 1 - 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Curso superior licenciatura 
plena específica 

R$ 1.620,53 R$ 97,00 

37 
Professor de 
Matemática 

2 - 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Curso superior licenciatura 
plena específica 

R$ 1.620,53 R$ 97,00 

38 
Professor de 

Português 
2 - 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Curso superior licenciatura 
plena específica 

R$ 1.620,53 R$ 97,00 

39 
Professor nível P1 

(Professor de 
educação infantil) 

22 1 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Magistério ou Normal Nível 
Médio ou curso em Educação 
Infantil a Nível Médio 

R$ 1.473,21 R$ 90,00 
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40 
Professor nível P3 (1º 

ao 5º ano) 
27 2 

20 horas, 
sendo 24 

aulas de 50 
minutos 

cada  

Pedagogia ou Normal Superior R$ 1.620,53 R$ 97,00 

41 Psicólogo 2 - 40 horas 
Curso superior  completo em 
Psicologia + registro no 
Conselho competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

42 Químico 1 - 40 horas 
Curso superior completo em 
Química + registro no Conselho  
Competente 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

43 
Secretário Escolar e 

do CEMEI 
4 - 40 horas 

Ensino médio completo + 
conhecimentos básicos de 
informática (Word, Excel, Power 
Point) 

R$ 954,00 R$ 57,00 

44 Servente Escolar 20 1 40 horas 
Ensino fundamental incompleto 
+ prática culinária 

R$ 954,00 R$ 57,00 

45 Supervisor Escolar 2 - 20 horas   
Curso superior de completo em 
Pedagogia com Supervisão 
Escolar 

R$ 2.340,17 R$ 120,00 

46 Tratorista 5 - 40 horas 
Ensino fundamental incompleto 
+ CNH categoria “C”, “D” ou “E” 

R$ 954,00 R$ 57,00 

47 Vigia (*1) 11 1 
40 horas  
ou (*1) 

Ensino Fundamental Completo R$ 954,00 R$ 57,00 

SUBTOTAL 261 14       

TOTAL GERAL DE VAGAS 275 
   

 
 
 
 

(*1) jornada de trabalho especial em regime plantão de 12 (doze) horas corridas de trabalho por 36 (trinta e seis) 
horas corridas de descanso ou de 24 (vinte e quatro) horas corridas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas 
corridas de descanso, a critério da administração 
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ANEXO II 
 

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

 

 
Cargos 

 
Tipos de Provas 

 
Nº 

questões 

 
Peso 

 
 

 GARI 
 

 

Língua Portuguesa 
Matemática 

 
Alfabetizado 

 

 
20 
20 

 
 

 
01 
01 

 

 
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 SERVENTE ESCOLAR 
 COVEIRO 

 

 

Língua Portuguesa 
Matemática 

 
Fundamental Incompleto 

 

 
20 
20 

 
 

 
01 
01 

 

 
 COZINHEIRA 
 ENCANADOR 
 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 

MÁQUINAS PESADAS 
 MOTORISTA 
 TRATORISTA 
 OPERADOR DE MÁQUINAS 
 PEDREIRO 

 

 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Específica 

 
Fundamental Incompleto  

 
 

 
20 
10 
10 

 

 
01 
01 
02 

 

 
 AUXILIAR MECÂNICO 
 MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 
 VIGIA 
 BORRACHEIRO 
 AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 

 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 

Matemática 
Específica 

 
Fundamental Completo 

 

 
10 
10 
10 
10 

 

 
01 
01 
01 
02 

 

 
 
 

 PROFESSOR NÍVEL P1 
(PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
 

 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Pedagógicos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Magistério ou Normal Médio 

 

 
10 
10 
10 
10 

 

 
01 
01 
01 
02 
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 ALMOXARIFE 
 AUXILIAR PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 LEITOR DE HIDRÔMETRO 
 OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
 AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
 AJUDANTE DE FARMÁCIA 
 SECRETÁRIO ESCOLAR E DO CEMEI 
 ELETRICISTA 
 DESENHISTA 
 ELETRICISTA – VEÍCULOS LEVES E PESADOS 

 

 

 
 
 

Língua Portuguesa 
Informática 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Médio / Técnico 

 

 
 
 
 

10 
10 
10 
10 

 

 
 
 
 

01 
01 
01 
02 

 

 
 CONTADOR 
 QUÍMICO 

 

 
 

Língua Portuguesa 
Informática 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Superior 

 

 
 

10 
10 
10 
10 

 

 
 

01 
01 
01 
02 

 

 
 INSTRUTOR DE ESPORTES 
 PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
 PROFESSOR DE HISTÓRIA 
 PROFESSOR DE INGLÊS 
 PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 PROFESSOR NÍVEL P3 (1º AO 5º ANO) 
 SUPERVISOR ESCOLAR 

 

 
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Didáticos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Superior  

(Educação) 
 

 
 

10 
10 
10 
10 

 

 
 

01 
01 
01 
02 

 

 
 BIÓLOGO 
 CIRURGIÃO DENTISTA 
 EDUCADOR FÍSICO 
 ENFERMEIRO 
 FISIOTERAPEUTA 
 FONOAUDIÓLOGO 
 PSICÓLOGO 

 

 
 
 

Língua Portuguesa 
Saúde / SUS 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Superior  

(Saúde e Assitência Social) 
 

 
 
 

10 
10 
10 
10 

 

 
 
 

01 
01 
01 
02 
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ANEXO III 
CRONOGRAMA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

06/04/2018 16h00min. Publicação da íntegra do Edital 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas, e nos sites 
www.reisauditores.com.br  

www.montealegredeminas.mg.gov.br 

06/04/2018 - Publicação de Extrato do Edital 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e Jornal 

“Gazeta do Pontal de Minas”. 

04/06/2018  
a  

08/06/2018 

11h00min. às 
17h00min. 

Abertura do Período para requisição de 
isenção da taxa de inscrição 

Presencial: Rua Jair Mota Mendonça, 01 – 
Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 
Minas/MG; Ou no site www.reisauditores.com.br 

19/06/2018 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação da lista de pedidos de isenção 
deferidos ou indeferidos 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 

Alegre de Minas e nos sites 

www.reisauditores.com.br  - 

www.Montealegredeminas.mg.gov.br 

20 a 
22/06/2018 

24 horas pela 
internet; 

11h00min. às 
17h00min 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
Indeferimento Pedido de Isenção 

Presencial: Rua Jair Mota Mendonça, 01 – 

Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 

Minas/MG; Ou no site www.reisauditores.com.br 

26/06/2018 
A partir das 
17h00min 

Julgamento recursos sobre Indeferimento 
Pedido de Isenção 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 

Alegre de Minas e nos sites 

www.reisauditores.com.br  - 

www.montealegredeminas.mg.gov.br 

04/06/2018 
a 

03/07/2018 

A partir das 
09h00min. do dia 
04/06/2018 até às 
23h59min. do dia 

03/07/2018 

Período de Inscrições VIA INTERNET dos 
candidatos ao concurso público e prazo 

para protocolo e envio da prova de títulos. 
Vencimento do boleto dia 04/07/2018 

No site  www.reisauditores.com.br 

04/06/2018 
a 

03/07/2018 

11h00min. às 
17h00min. 

Período de Inscrições Presenciais dos 
candidatos ao concurso público; 

Exceto sábados, domingos e feriados. e 
prazo para protocolo e envio da prova de 

títulos. 
Vencimento do boleto dia 04/07/2018 

Presencial: Rua Jair Mota Mendonça, 01 – 

Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 

Minas/MG;  

17/07/2018 
A partir das 
17h00min 

Divulgação da relação de inscrições e 
Listagem de Candidatos que solicitaram 

Condições Especiais. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 

Alegre de Minas e nos sites 

www.reisauditores.com.br  

www.montealegredeminas.mg.gov.br 

18 
 a 

20/07/2018 

24 horas pela 
internet;  

Prazo para protocolo de recurso sobre as 
inscrições.  

Presencial: Rua Jair Mota Mendonça, 01 – 

Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 

Minas/MG Ou no site www.reisauditores.com.br 

24/07/2018  
A partir das 
17h00min. 

Julgamento recursos sobre as inscrições 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 

Alegre de Minas e nos sites 

www.reisauditores.com.br  

www.Montealegredeminas.mg.gov.br 

07/08/2018 
A partir das 
17h00min. 

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

Objetivas de Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 

Alegre de Minas e nos sites 

www.reisauditores.com.br  

www.montealegredeminas.mg.gov.br 

19/08/2018 - 
Realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 
Local e horário de realização: a divulgar dia 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
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07/08/2018 

21/08/2018 

 
A partir das 
17h00min. 

 

Divulgação dos gabaritos da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

22 
a 

24/08/2018 

24 horas pela 
internet; 

11h00min. Às 
17h00min 

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

Escolha. 

Presencial: Rua Jair Mota Mendonça, 01 – 
Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 
Minas/MG Ou no site www.reisauditores.com.br 

11/09/2018 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação dos recursos sobre Gabarito 
Oficial e divulgação do Resultado 

Provisório.  

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

12 
a  

14/09/2018 

24 horas pela 
internet; 

11h00min. às 
17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
Resultado Provisório 

Presencial: Rua Jair Mota Mendonça, 01 – 
Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 
Minas/MG; Ou no site www.reisauditores.com.br 

25/09/2018 
A PARTIR DAS 

17h00min. 

Divulgação dos recursos sobre Resultado 
Provisório e convocação para realização 

da prova pratica para os cargos de 
motorista cat “D”. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

26/09/2018 
a 

12/10/2018 

11h00min. às 
17h00min. 

Prazo para protococolo da prova de títulos 
(cargos de Nível Superior) 

Presencial à Rua Jair Mota Mendonça, 01 – Bairro 
Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 
Minas/MG; ou postados via Correios, por SEDEX, 
dentro do prazo estabelecido, para a Central de 
Atendimento ao Candidato da Reis e Reis 
Auditores Associados, à Rua da Bahia 1004 – 
Conjunto 904 - Centro – BH – MG – CEP: 30160-
011. 

14/10/2018 - Realização da Prova Prática. 
Local e horário de realização: a divulgar dia 
25/09/2018 

30/10/2018 
A partir das 
17h00min 

Divulgação do Resultado da Prova 
Prática, prova de títulos e Resultado Geral 

Provisório  

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

31/10 
a 

02/11/2018 

24 horas pela 
internet; 

11h00min. às 
17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
resultado da Prova Prática e Resultado 

Geral Provisório e Prova de Títulos 

Presencial: Rua Jair Mota Mendonça, 01 – 
Petrópolis – CEP 38.475-000 - Monte Alegre de 
Minas/MG Ou no site www.reisauditores.com.br 

 
13/11/2018 

A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 
resultado da Prova Prática, prova de 
títulos e Resultado Geral Provisório 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

 
14 
a 

16/11/2018 

A partir das 
17h00min 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
Resultado Geral 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

04/12/2018 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 
Resultado Geral 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de Monte 
Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br  
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

04/12/2018 
A partir das 
17h00min 

Divulgação do Resultado Final 
Definitivo apto à homologação pelo 

Prefeito Municipal. 

Quadro de avisos Prefeitura Municipal de 
Monte Alegre de Minas e nos sites 
www.reisauditores.com.br 
www.montealegredeminas.mg.gov.br 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

 
 

CARGO DE  NIVEL ALFABETIDO 

 

 GARI 

 
PORTUGUÊS para Nível Alfabetizado: Leitura e Interpretação de Texto; Ortografia; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e 

consonantais, Dígrafos; Divisão silábica; Adjetivo; Artigo; Verbo: tempo, número, pessoa e conjugação. Sinônimos e Antônimos; 
Pontuação; Classificação e flexão de substantivos e adjetivos em gênero, número e grau. Regras Gramaticais. 
 
Indicações Bibliográficas: 
1. ANDRÉ, Hildebrando Affonso de. Gramática Ilustrada. São Paulo. Moderna. 
2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  São Paulo. Nacional. 
3. FARACO e MOURA. Gramática Nova. São Paulo. Ática. 
CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. RJ, Nova Fronteira, 1985. 
4. Gramática em 44 lições - Francisco Platão Saviolli - Editora Ática. 
5. Gramática da Língua Portuguesa Pasquale & Ulisses - Editora Scipione. 
6. Entre outras gramáticas reconhecidas da Língua Portuguesa 
 
MATEMÁTICA para Nível Alfabetizado: Quantidade; Volume; Comprimento; Massa; Altura; Formas Geométricas; Relógio/Hora. 

Identificação de abreviatura do sistema de medida. Identificar partes fracionárias de desenhos. Problemas envolvendo dinheiro. 
As quatro operações simples (adição, subtração, multiplicação e divisão). Números pares e ímpares. Algarismos romanos. 
Seqüência numérica. 
 
Sugestões Bibliográficas: 
1. LIPPE, Valéria Martins. Pré-escola Pirueta – Matemática. Ed. STD, SP, 1995. 
2. GIOVANNI, José Ruy.  A Conquista da Matemática, método experimental. SP. FTD. 1986. 
3. CASTILHO, Sônia Fiúza da Rocha, DUARTE, Ana Lúcia Amaral. Matemática Orientada. Bhte. Ed. Vigília. 
4. VERONESE, Marta Miriam. Gostar de Aprender Matemática. Ed. Bagaço, 2007. 
5. CARDOSO,Mário Lúcio Cardoso. Alegria de Aprender – Matemática – 2º, 3º e 4º. Ed do Brasil. Encadernação: Brochura. 
Publ.:Brasil, 2004. 
6. Outros livros que abrangem o programa proposto 
 

 
. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

 Auxiliar de manutenção de veículos e máquinas pesadas 

 Auxiliar de serviços gerais 

 Coveiro 

 Cozinheira 

 Encanador  

 Motorista  

 Operador de máquinas  

 Pedreiro  

 Tratorista  

 Servente Escolar 

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

Interpretação de charges e Quadrinhos. Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; 
Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e 
Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; 
Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e 
oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do porquê. 
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Indicações Bibliográficas: 
1. ANDRÉ, Hildebrando Affonso de. Gramática Ilustrada. São Paulo. Moderna. 
2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.  São Paulo. Nacional. 
3. FARACO e MOURA. Gramática Nova. São Paulo. Ática. 
CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. RJ, Nova Fronteira, 1985. 
4. Gramática em 44 lições - Francisco Platão Saviolli - Editora Ática. 
5. Gramática da Língua Portuguesa Pasquale & Ulisses - Editora Scipione. 
6. Entre outras gramáticas reconhecidas da Língua Portuguesa 
 

MATEMÁTICA PARA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Conjuntos; Sistema de 

Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; 
Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; 
Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo;  
 
Sugestões Bibliográficas: 
1. LIPPE, Valéria Martins. Pré-escola Pirueta – Matemática. Ed. STD, SP, 1995. 
2. GIOVANNI, José Ruy.  A Conquista da Matemática, método experimental. SP. FTD. 1986. 
3. CASTILHO, Sônia Fiúza da Rocha, DUARTE, Ana Lúcia Amaral. Matemática Orientada. Bhte. Ed. Vigília. 
4. VERONESE, Marta Miriam. Gostar de Aprender Matemática. Ed. Bagaço, 2007. 
5. CARDOSO,Mário Lúcio Cardoso. Alegria de Aprender – Matemática – 2º, 3º e 4º. Ed do Brasil. Encadernação: Brochura. Publ.:Brasil, 2004. 
6. Outros livros que abrangem o programa proposto 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MECÂNICO DE VEÍCULOS / AUXILIAR DE MECÂNICO E MANUTENÇÃO / 
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA COZINHEIRA E SERVENTE ESCOLAR. Conhecimentos Gerais das Atividades 

Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente 
de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, 
proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e 
armazenamento do lixo. Produção de refeições para coletividade sadia e enfermas: Manual de boas práticas. 2. Análise dos 
pontos críticos de controle; Resto ingestão. 3. Higiene de Alimentos: Noções básicas de microbiologia de alimentos e doenças 
transmitidas por alimentos; Recebimento, armazenamento, conservação e controle de alimentos. 4. Procedimentos de higiene e 
sanitização (pessoal, ambiente). 5. Técnica Dietética: Fator de correção, cocção e desidratação; Grupos alimentares: seleção, 
pré-preparo, preparo e apresentação; Técnicas de congelamento e descongelamento; Noções básicas de elaboração de 
cardápios. 6. Técnicas de conservação e armazenamento racional. 7. Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENCANADOR: Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. 

Conhecimentos Gerais sobre Instalações Hidráulicas – Projeto, escolha de matérias e instalação -  As plantas e suas 
simbologias. Principais atividades de Instaladores Hidráulicos – Normas da ABNT 5626/98, 9256/86,7198//93, 8160/99, 
10844/89, 7229/93 e 13969/97. Água – do Projeto à instalação hidráulica de residência e prédios. – dimensionamento – materiais 
– registros – sistema de aquecimento – água quente – Sistema de esgoto e ventilação. Vantagens e desvantagens dos sistemas 
disponíveis – Sistema Direto – Sistema Misto – Sistema indireto de bombeamento. Cuidados preventivos e forma de manutenção 
– Torneiras – válvulas de descarga – entupimentos mais comuns. Istalação de aquecedor solar de água. Formas de 
reaproveitamento da água. Instalação e limpeza de caixa d´agua – tipos de caixa d´agua. Tipos de Tubos e conexões. Instalação 
de banheiras, vasos sanitários e lavatórios. Formas e Equipamentos utilizados para redução do consumo de água. Instalações 
de Proteção e Combate a Incêndios. Noções básicas de Hidráulica. Manutenção preventiva, corretiva e de 
urgênciaConhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e 
comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de 
proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de 
trabalho 
Indicações Bibliográficas: 
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada, 
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999 
3 – www.abnt.org.br – Normas da ABNT. - 5626/98, 9256/86,7198//93, 8160/99, 10844/89, 7229/93 e 13969/97. 

http://www.abnt.org.br/
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4 – MANUAL DO CONSTRUTOR – Especial Encanador – Ano 1 – Ed 3  - Editora Provenzano 
5 – MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO COMPLETA – Editora Provenzano 
6 – CURSO DE INSTALADOR HIDRÁULICO – Rio Grande do Sul – Instituto Padre Réus.  
Outros livros que abrangem o programa proposto 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MOTORISTA/  OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORISTA: LEGISLAÇÃO E REGRAS 

DE CIRCULAÇÃO: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; 
Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de 
Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. Prática de direção veicular: 
Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; 
Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do 
veículo; Carregamento e descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal 
nº 9.602, de 21/01/98 (Legislação de Trânsito). Normas gerais de circulação e conduta; sinalização de trânsito; direção 
defensiva; primeiros socorros; meio ambiente e cidadania; noções de mecânica. .Conhecimentos Gerais das Atividades 
Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente 
de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, 
proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e 
armazenamento do lixo. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho LEGISLAÇÃO: Normas e 

Regulamentos da Autarquia – Decreto 3823/2004; Lei 1440/2001 Do desperdício de água. 
Indicações Bibliográficas: 
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada, 
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999 
3 – Legislação de Trânsito  
4-Decreto 3823/2004 
5-Lei 1440/2001 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PEDREIRO: Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. 

Dispositivos Legais de uma obra. Construção e Materiais – escolhendo materiais . Iniciando uma Construção – O terreno – O 
canteiro de Obras – Locação da Obra. Fundações ou sapatas – dimensões – espessuras das ferragens – quantidade de sapatas 
– concretagem das sapatas. Concreto e ferragens para fundações. Alicerces – concreto e ferragens dos alicerces. Paredes e 
Colunas – vãos de portas e janelas – cintas protetoras – concreto e ferragem das colunas e cintas. Lajes de Cobertura ou Piso – 
pré moldada – concreto batido – lajes pré moldadas com isopor. Muros e Calçadas. Instalação elétrica e Instalação Hidráulica e 
sanitária – noções básicas. Acabamento – colocação de portas e janelas – emboço e reboco – chapiscado – penteado – grafite – 
Rebaixamento de Teto – Azulejos nas paredes – tipos de pisos – colocação de aparelhos sanitários – Pintura . Os telhados. A 
leitura das plantas – Cálculo do consumo de materiais. Traços de argamassa e concreto e proporções. Questões situacionais 
baseadas nas atividades a serem desenvolvidas no cargo. Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e 
normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do 
Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e 
primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos 
gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho 
Indicações Bibliográficas: 
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada, 
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999 
3-MANUAL DO CONSTRUTOR – EDIÇÃO COMPLETA – Editora Provenzano 
Outros livros que abrangem o programa proposto 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

 Agente de Controle de Endemias 

 Auxiliar Administrativo 

 Auxiliar de mecânico 

 Borracheiro 

 Mecânico de veículos leves e pesados 

 Vigia  

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

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

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

Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; 
Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, 
Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo;  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS: Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Lei 

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

NOÇÕES EM REDAÇÃO OFICIAL; Modalidades de textos técnicos; Aspectos gerais da redação oficial; Conceito e princípios de 
redação oficial; Impessoalidade; Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 
Concisão e clareza; Fechos para comunicação; Identificação do signatário; Modelos oficiais – normas gerais; Pronomes de 
Tratamento; Concordância; Emprego; Abreviaturas, siglas e símbolos;. Comunicações oficiais; O padrão ofício; Exposição de 
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motivos; Mensagem; Telegrama; Fax. Correio Eletrônico. Noções de organização. Perfil profissional. Ética e postura profissional. 
Atribuições e responsabilidades. Noções de telefonia. Agenda. Protocolo. Noções de arquivo. Correspondência interna e externa. 
Atendimento ao público. Manuseio da lista telefônica. Higiene e segurança no trabalho e saúde ocupacional: conceitos básicos e 
melhores práticas. Ética e responsabilidade social: conceito, objetivos e finalidades. Princípios de Administração – Organizações 
e administração, objetivos, recursos, processos de transformação. Funções organizacionais. Eficiência e eficácia. Desempenho. 
Qualidade, qualidade total. Administração de Materiais e Controle de Almoxarifado - conceitos e funções. Operações de 
Almoxarifado, localização de materiais, classificação de materiais, inventário físico, acondicionamento, princípios de estocagem e 
equipamentos de movimentação. Comunicação interna e externa; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS / AUXILIAR DE MECÂNICO: 

Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e 
comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de 
proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Código Nacional de Trânsito – Lei Federal nº 9.602, de 21/01/98 
(Legislação de Trânsito). A prova versará sobre questões de rotina do trabalho do cargo, incluindo normas e métodos de 
segurança no trabalho, noções fundamentais de mecânica, em especial em motores a diesel 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE BORRACHEIRO: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 

Diferentes processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de 
segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Desenvolvimento de 8 atividades relacionadas com a execução do serviço de borracheiro. Noções 
básicas de atendimento ao público. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  PARA O CARGO DE VIGIA: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, 

noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; 
Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção 
contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 
Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho 
Indicações Bibliográficas: 
1 - Segurança e Medicina do Trabalho –: Atlas ( Manuais de Legislação-16) edição atualizada, 
2 – SIGNORINI, qualidade de vida no trabalho: Rio de Janeiro: Taba Cultural; 1999 
Outros livros que abrangem o programa proposto 
 
 

CARGOS DE MAGISTÉRIO OU NORMAL MÉDIO 

 

 Professor nível P1 (Professor de educação infantil) 
 

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

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

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

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
CONHECIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA CARGOS DE NÍVEL MAGISTÉRIO: Legislação Educacional. 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Os processos pedagógicos e o professor como profissional reflexivo. Os desafios da 
docência na sociedade do conhecimento. Prática Pedagógica: o professor em relação a si mesmo e o seu papel docente; o 
professor em relação ao aluno; o professor em relação sociedade e a escola; o professor como intelectual reflexivo e 
transformador. Competências e habilidades na ação docente. Competências para ensinar e para aprender. Habilidades didáticas 
para ação docente. Os desafios do paradigma emergente e a ação docente. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação 
do humano. Currículo por competência. Autonomia cognitiva e moral. Linguagem na escola. Alfabetização e letramento no 
ensino fundamental. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Reorganização do Ensino – tempo e espaços. A escola e seus 
sujeitos. A relação professor/aluno. Aprendizagem colaborativa baseada em projetos. Contratos didáticos num paradigma 
emergente ou plano consensual de aprendizagem. Avaliação da Aprendizagem: diagnóstica, somativa, formativa e a avaliação 
contínua por portfólios. Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Plano de Aula. Gestão democrática. Autonomia 
Pedagógica da Escola. 
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CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MAGISTÉRIO: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º 

grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Conhecimentos básicos de informática e Internet. História do 
Município de Monte Alegre de Minas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ED. INFANTIL – P1: Alfabetização e letramento: pressupostos 

teóricos e implicações pedagógicas no cotidiano escolar. Alfabetização e linguagem. O ensino da língua portuguesa na educação 
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: discussões atuais (linguagem, língua, interação e enunciação). O 
desenvolvimento da oralidade no cotidiano escolar: capacidades e estratégias metodológicas. A prática da leitura: objetivos e 
finalidades da leitura; aspectos indispensáveis à compreensão na leitura do texto; relação leitor/autor; diversidade textual e a 
prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros textuais). A prática de produção de texto: condições de produção; finalidade da 
produção de texto; ortografia; revisão textual. A apropriação do sistema de escrita no cotidiano escolar: capacidades e 
estratégias metodológicas. Escolas Pedagógicas (Tradicional, tecnicista, crítico-social dos conteúdos, liberal e libertadora). 
Pensadores da educação: Piaget, Vygotsky, Gardner, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Freud. A proposta construtivista. Psicologia 
do desenvolvimento. Educação especial. Inclusão. Avaliação da aprendizagem. O trabalho com a literatura. - Fundamentos 
filosóficos, psicológicos, sociológicos e históricos da educação: Concepções filosóficas da educação; Relação entre educação, 
sociedade e cultura; A escola como instituição social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - 
Fundamentos didático-metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e 
avaliação do processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem de questões 
sociais; Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; Currículo e construção do conhecimento. 
Parâmetros Curriculares Nacionais; Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento. 
O trabalho pedagógico na escola: gestão do processo educativo, planejamento e organização do trabalho pedagógico, métodos 
e técnicas, avaliação. A relação professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino 
de 1º grau; Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo. - Fundamentos legais 
da Educação: Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação. . Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/90); Lei 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação. Financiamento da Educação. Autores sugeridos: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1.992. 14 
ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994. GADOTTI, 
Moacir. Educação e Poder: Introdução à Pedagogia do conflito. 6ª edição. São Paulo. Cortez – Autores Associados, 1985. 
DALMÁS, Ângelo. Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição. Editora Vozes. 
Petrópolis, 1977. PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. PERRENOUD, 
Philippe. 10 Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos. Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 
2000. PERRENOUD, Philippe. Avaliação – Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia 
C. Ramos. Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São 
Paulo: Cortez, 1994.__. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1989. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 
São Paulo: Brasiliense, 1985. GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1995. GANDIN, Danilo. A prática do 
planejamento participativo. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: 
Cortez, 1994. PIMENTA, Selma Garrido. De professor, pesquisa e didática. Campinas: Pairus, 2002. SAVIANI, Dermeval. Escola 
e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. 21 ed. São Paulo: Cortez, 1989. 
VEIGA, Ilma A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 1995. FERREIRO, Emília. Com todas as letras. 
São Paulo: Cortez, 1997. FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. Porto Alegre: Artmed, 1999. FERREIRO, Emilia & 
DURAN, Marilia Claret Geraes. Uma concepção do desenvolvimento da escrita na criança. São Paulo: Vozes, 2009. GOODMAN, 
M. Yetta ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. CÓCOO, Maria Fernandes. 
Didática da Alfabetização; Alfabetização e Sócioconstrutivismo. Belo Horizonte: FTB. PERRENOUD, Philippe; THURLER, 
Mônica Gather. As competências para ensinar no século XXI: A formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto 
Alegre: Artmed: 2002. HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projetos de trabalho. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Autêntica 2001. GANDIN, Danilo e CRUZ, Carlos 
Henrique C. Planejamento na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2006. ADAMS, Marylin Jager e outros. Consciência fonológica em 
crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 2006. BRASIL, MEC. Pró Letramento. Alfabetização e linguagem. 2007. BRASIL. A 
criança de seis anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos: Orientações para o trabalho com a linguagem 
escrita em turmas de crianças de seis anos de idade. Francisca Izabel Pereira Maciel, Mônica Correia Baptista e Sara Mourão 
Monteiro (Orgs). Belo Horizonte: UFMG/FAE/CEALE, FAE/CEALE/SEEMG 
 

CARGOS DE NÍVEL MEDIO/TÉCNICO 

 

 Agente de Administração 

 Ajudante de Farmácia 
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 Almoxarife 

 Aux. Pedagógico de Educação Infantil 

 Desenhista  

 Eletricista 

 Eletricista - Veículos Leves e pesados  

 Leitor de hidrômetro 

 Operador de Estação de tratamento de água e Estação de tratamento de esgoto 

 Secretário Escolar e do CEMEI 
 

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

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

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

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: História, Geografia e Ciências de 1º 

e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio 
Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Conhecimentos básicos de informática e Internet. História 
do Município de Monte Alegre de Minas. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos 

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

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO/ALMOXARIFE: 

NOÇÕES EM REDAÇÃO OFICIAL; Modalidades de textos técnicos; Aspectos gerais da redação oficial; Conceito e princípios de 
redação oficial; Impessoalidade; Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 
Concisão e clareza; Fechos para comunicação; Identificação do signatário; Modelos oficiais – normas gerais; Pronomes de 
Tratamento; Concordância; Emprego; Abreviaturas, siglas e símbolos;. Comunicações oficiais; O padrão ofício; Exposição de 
motivos; Mensagem; Telegrama; Fax. Correio Eletrônico. Noções de organização. Perfil profissional. Ética e postura profissional. 
Atribuições e responsabilidades. Noções de telefonia. Agenda. Protocolo. Noções de arquivo. Correspondência interna e externa. 
Atendimento ao público. Manuseio da lista telefônica. Higiene e segurança no trabalho e saúde ocupacional: conceitos básicos e 
melhores práticas. Ética e responsabilidade social: conceito, objetivos e finalidades. Princípios de Administração – Organizações 
e administração, objetivos, recursos, processos de transformação. Funções organizacionais. Eficiência e eficácia. Desempenho. 
Qualidade, qualidade total. Administração de Materiais e Controle de Almoxarifado - conceitos e funções. Operações de 
Almoxarifado, localização de materiais, classificação de materiais, inventário físico, acondicionamento, princípios de estocagem e 
equipamentos de movimentação. Comunicação interna e externa; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. . Leis: arts. 
5º e 37 a 41 da cf/88; estatuto do servidor municipal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AJUDANTE DE FARMÁCIA: Deontologia (Ética Profissional E 

Responsabilidade Social); Medicamentos; Microbiologia E Parasitologia; Higiene E Segurança No Trabalho; Dispensação De 
Produtos Farmacêuticos; Organização E Funcionamento De Farmácia; Administração Farmacêutica; Relações Interpessoais; 
Técnicas De Vendas E Marketing. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUX. PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: Legislação 

Educacional. Parâmetros Curriculares Nacionais. Os processos pedagógicos e o professor como profissional reflexivo. Os 
desafios da docência na sociedade do conhecimento. Prática Pedagógica: o professor em relação a si mesmo e o seu papel 
docente; o professor em relação ao aluno; o professor em relação sociedade e a escola; o professor como intelectual reflexivo e 
transformador. Competências e habilidades na ação docente. Competências para ensinar e para aprender. Habilidades didáticas 
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para ação docente. Os desafios do paradigma emergente e a ação docente. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação 
do humano. Currículo por competência. Autonomia cognitiva e moral. Linguagem na escola. Alfabetização e letramento no 
ensino fundamental. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Reorganização do Ensino – tempo e espaços. A escola e seus 
sujeitos. A relação professor/aluno. Aprendizagem colaborativa baseada em projetos. Contratos didáticos num paradigma 
emergente ou plano consensual de aprendizagem. Avaliação da Aprendizagem: diagnóstica, somativa, formativa e a avaliação 
contínua por portfólios. Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Plano de Aula. Gestão democrática. Autonomia 
Pedagógica da Escola. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE DESENHISTA: Elementos de trigonometria.  Conhecimento dos 

instrumentos de desenho. Geometria (desenho, áreas e perímetros das principais figuras planas). Sistema Métrico Decimal. 
Desenho: padrões de dimensões, materiais correntes e apresentação final.   Conceitos básicos do programa de “Auto-CAD”, 
layers e propriedade de objetos, sistemas de coordenadas, comandos REDRAW Resen, 200m, Dimensionamento. As barras 
DRAW e MODIFY. Normas técnicas de representações gráfica de projetos. Elaboração de corquis, desenho final de plantas 
urbanas e cadastro de redes de água e esgoto. Padronização e normatização; Formatos e escalas; Sistema CAD em desenho 
técnico; Projeções ortogonais; Noções de topografia e terraplenagem; Acessibilidade nas edificações; Perspectiva e percepção 
espacial; Geometria plana e espacial: cálculo de áreas e volumes de figuras geométricas planas e tridimensionais; Construção 
civil: noções básicas de instalações prediais e sistemas estruturais; Desenvolvimento de projetos através de meio eletrônico 
(cad); Desenhos de arquitetura: leitura e interpretação; Desenhos de Instalações prediais: hidráulicas, elétricas, SPDA e de 
telecomunicações; Elaboração de croquis e levantamentos de edificações.Preparação de Layouts e Plotagem; AutoCAD 3D: 
Introdução ao CAD 3D; vantagens de sua utilização; comandos básicos; ferramentas de desenvolvimento 3D; recursos e 
visualização do desenho; ferramentas de precisão; desenhos modulares 3D, vistas; Text 3D; criando superfícies; modelando 
sólidos; montagem de conjuntos; renderização em 3D. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ELETRICISTA/ ELETRICISTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS: 

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

básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica, eletricidade e mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, inspeção, 
manutenção e reparos; Bombas Hidráulicas; Inspeção, Fiscalização e Tarifação; Conhecimento da Capacidade de Hidrômetros; 
Identificações de Problemas Técnicos e Mecânicos com Hidrômetros; Aferição de hidrômetros; Tipos de tubulação; Tipos de 
conexão; Materiais utilizados; Equipamentos utilizados; Ligações de água; Ligações de esgoto; Válvulas; Registros; Tipos de 
Poços e Bombas d’água; Funções do Leiturista; Teoria de erros em medição; Curvas de erros; Calibradores para reparos, 
aferição e regulagem de instrumentos; A aferição; A vazão; Conhecimentos Básicos em Word for Windows; Equipamentos de 
Segurança 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇAÕ 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO: Operador de Estação de tratamento de água e Estação de tratamento de esgoto 

Características da água; Origens; O tratamento: cloro e flúor; Objetivos do tratamento da água; O abastecimento. Conhecimentos 
sobre montagem, instalação e conservação de sistemas de tubulações; Conhecimento sobre a montagem, recuperação, limpeza 
e lubrificação de máquinas e motores em geral; Teste de canalizações; Posicionamento e fixação de tubos; Elaboração de 
orçamento de serviços e materiais; Procedimentos de lançamentos de dados, elaboração de relatórios diários de inspeção de 
leituras; Noções de trato diário com consumidores; Conhecimento de novas tecnologias relacionadas aos hidrômetros; Noções 
de elaboração e redação de memorandos internos, ofícios; Conhecimento de: dosadores de produtos químicos; Identificação e 
operação dos diversos dosadores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR E DO CEMEI: Legislação e Educação 

Brasileira; Princípios, Diretrizes Curriculares e Organização da Educação Básica Nacional e Municipal; Regimento Escolar e 
Proposta Pedagógica; Manutenção da educação e proteção à criança e ao adolescente; Orientação sobre Escrituração 
Escolar/Educação Profissional; Quadro Curricular; Frequência; Incineração e informatização de documentos; Escrituração 
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escolar; Arquivo; Censo Escolar/Cadastro Escolar/ Fluxograma e ciclo escolar; Educação inclusiva. Organização e 
funcionamento da secretaria da escola: documentação (professor e aluno), expedição, arquivamento; redação oficial: 
correspondência e redação técnica; matrícula, transferência e adaptação de aluno; avaliação escolar e estudos de recuperação; 
calendário escolar, regimento escolar e proposta pedagógica da escola. A Educação na concepção da LDB: estrutura e 
organização da educação nacional. 
 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 Contador 

 Químico 
 

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

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

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

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 

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

de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio 
Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Conhecimentos básicos de informática e Internet. História 
do Município de Monte Alegre de Minas. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e 

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

2007. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007. Manuais on-line do Microsoft PowerPoint 2007. Manuais on-line do Internet 
Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CONTADOR: Contabilidade Pública: Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes 

contábeis; Técnicas de registro e de lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; 
Demonstração das variações patrimoniais. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo 
orçamentário; Orçamento por programas. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração contábil; Dívida ativa. 
Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de Adiantamento: 
Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades 
Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas e passivas. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e 
abertura; Vigência; Indicação e especificação de recursos. CONTABILIDADE COMERCIAL. Plano de contas; Classificações 
contábeis; Princípios fundamentais de contabilidade; Registros e controles contábeis; Provisões; Custos e despesas; Balanço 
patrimonial; Fluxo de caixa. CONTROLADORIA. 1. Técnicas de Auditoria e avaliação do controle interno. Normas do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais. 2. Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e 
contratos; Lei 10520/2002 – Licitação Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional e Lei Complementar 
116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 – Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEB e alterações posteriores; Emenda 
Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, Lei 9717/98 – Regimes 
Próprios de Previdência; Constituição da República Federativa do Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII 
(Da Administração Pública) e Título VI (Da Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – Improbidade Administrativa. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE QUÍMICO: Biossegurança: Noções de segurança química em 

laboratório, equipamentos de proteção individual (EPIs), equipamentos de proteção coletiva (EPCs) e prevenção de acidentes, 
Manuseio, armazenamento e descarte de agentes químicos, utilização segura de substâncias químicas (segurança química e 
fatores de risco). Técnicas Básicas de Laboratório: Equipamentos básicos e vidrarias de laboratório, métodos de separação 
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(filtração, destilação e extração), técnica de aquecimento, limpeza de materiais de laboratório, montagem de aparelhagem de 
laboratório para análises físicas e químicas, pesagem e balança analítica, uso dos aparelhos volumétricos e influência da 
temperatura. Soluções: Unidades de concentração, preparação, diluição, padronização e armazenamento de soluções. Análises 
Químicas: Técnicas de volumetria, análises gravimétricas, medidas de densidade e temperatura. Métodos Potenciométricos: 
Calibração e funcionamento de peagâmetro (pHmetro). Análises de alimentos: Lipídios, proteínas, carboidratos e enzimas. 
Indicadores e Tampão: preparo e aplicações. Equilíbrio Químico: Noções gerais, constante de equilíbrio, equilíbrio ácido-base, 
pH, pOH, equilíbrio de solubilidade e fatores que afetam o equilíbrio. Cálculos Químicos: quantidade de matéria (mol), número de 
Avogadro, massa molar, volume molar, balanceamento de reações e estequiometria. Funções da química Inorgânica: Conceitos, 
nomenclatura e propriedades dos óxidos, ácidos, bases e sais. Amostragem, exatidão e precisão; erros. Aparelhagem e vidraria 
de laboratório químico em geral. Técnicas básicas de laboratório. Reagentes e soluções padrões. Titrimetria. Potenciometria. 
Colorimetria. Espectrofotometria. Química Orgânica. Química Analítica Quantitativa. Segurança em laboratório. Determinações 
analíticas de água e esgoto. Saneamento: processos de tratamento de água e esgoto. Microbiologia: descontaminação e 
descarte de resíduos contaminados, esterilização, exame bacteriológico de água e esgoto. Noções de meio ambiente: noções de 
ecologia; poluição do ar; água e solo; ciclo da água na natureza; distribuição de água no planeta; contaminação da água e 
origem dos resíduos sólidos. Legislação pertinente à qualidade dos mananciais, água tratada e águas residuárias. Potabilidade 
da Água. Critérios Químicos e Bacteriológicos. Interpretação dos Resultados das Análises de Laboratório. Tratamento da Água: 
Desinfecção, filtração lenta, tratamento convencional, floculação, bases para projetos, decantação, filtração rápida, lavagem de 
filtros, lavagem auxiliar, filtração direta. Tratamento de Esgotos. Efluentes domésticos. Lagoas: estabilização, facultativa, 
anaeróbica, maturação. Reatores anaeróbicos e fluxos ascendentes. Lodos aditivados. Processos para Desinfecção 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO) 

 

 Instrutor de Esportes 

 Professor de Ciências 

 Professor de Educação Física 

 Professor de geografia 

 Professor de História 

 Professor de Inglês 

 Professor de Matemática 

 Professor de Português 

 Professor nível P3 (1º ao 5º ano) 

 Supervisor Escolar 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA EDUCAÇÃO): 

Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das 
palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência 
verbal e nominal; estudo da crase. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, 
acentuação e ortografia. Morfologia: estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito 
e classificação das orações. Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão 

culto da língua portuguesa. Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA EDUCAÇÃO): 

História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, 
Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. História do Município de Monte Alegre de Minas. 
 

CONHECIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - EDUCAÇÃO: Legislação 

Educacional. Parâmetros Curriculares Nacionais. Os processos pedagógicos e o professor como profissional reflexivo. Os 
desafios da docência na sociedade do conhecimento. Prática Pedagógica: o professor em relação a si mesmo e o seu papel 
docente; o professor em relação ao aluno; o professor em relação sociedade e a escola; o professor como intelectual reflexivo e 
transformador. Competências e habilidades na ação docente. Competências para ensinar e para aprender. Habilidades didáticas 
para ação docente. Os desafios do paradigma emergente e a ação docente. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação 
do humano. Currículo por competência. Autonomia cognitiva e moral. Linguagem na escola. Alfabetização e letramento no 
ensino fundamental. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Reorganização do Ensino – tempo e espaços. A escola e seus 
sujeitos. A relação professor/aluno. Aprendizagem colaborativa baseada em projetos. Contratos didáticos num paradigma 
emergente ou plano consensual de aprendizagem. Avaliação da Aprendizagem: diagnóstica, somativa, formativa e a avaliação 
contínua por portfólios. Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Plano de Aula. Gestão democrática. Autonomia 
Pedagógica da Escola. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA INSTRUTOR DE ESPORTES/ PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Educação 

Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; Função social da 
Educação Física; Papel do professor de Educação Física (área de educação); Metodologia do ensino da Educação Física: 
Atletismo; Basquetebol; Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem 
motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação 
em Educação Física; Metabolismo no  exercício; Respostas Cardiorespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e 
atividade física. Planejamento do ensino de Educação Física: Concepções; Objetivos; Conteúdos. Legislação Educacional. A 
LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Trabalhando o corpo: Modificações 

externas do corpo; Alimentação; Atividades físicas do indivíduo e suas reações para o desenvolvimento harmônico do 
organismo; Relações entre saúde e nutrição; Higiene e saúde - abordagem biológica,  social, política e econômica; 
Células/Tecidos/Órgãos/Aparelhos-Sistema; Célula animal e vegetal; Condições de vida determinante do estado de saúde. 
Organismo saudável/doente: Transformação e manutenção dos alimentos em energia básica; Importância e evolução da 
genética. Hereditariedade: Transmissão dos caracteres hereditários; Cromossomos; Gens recessivos e dominantes; Primeira lei 
de Mendel; Herança e meio; Herança ligada ao sexo; Grupos sangüíneos; Fator RH - Eristoblastose fetal; Casamento 
consangüíneo; Doenças sexualmente transmissíveis - abordagem biológica, social, política e econômica. O meio e suas inter-
relações. Relações ecológicas; Cadeia e teia alimentar; Flora e fauna do estado e do país;  Utilização adequada dos recursos; 
Matéria; Transformações da energia no meio ambiente e suas aplicações; Força/movimento dos corpos; Segurança/primeiros 
socorros; Plantas tóxicas e medicinais; Vícios sociais; Animais peçonhentos; Microorganismos; Doenças causadas e ou 
transmitidas por: vírus, bactérias, protozoários, vermes, antrópodes. Matéria: Propriedades  físicas e  mudanças de estado da 
matéria; Estrutura da matéria; Substância simples e composta; Misturas e métodos de separa¬ção; Fenômenos  físicos e 
químicos; Reações químicas; Ligações químicas - Valência; Funções químicas: óxidos, ácidos, sais  e bases. Energia: 
Força/movimento dos  corpos; Equilíbrio  dos  corpos; Trabalho e energia; Calor de temperatura; Ondas;  Luz; Som; Eletricidade; 
Magnetismo. Explorando o universo: Viagem pelo espaço; As descobertas espaciais  e  suas influências; Desenvolvimento da 
astronáutica e suas implicações sociais, políticas, econômicas; Medidas: tempo, espaço, velocidade; Recursos usados para 
medidas a grandes distâncias; Importância dos satélites espaciais; Evolução de tempo  e fenômenos metereológicos; Exploração 
Aero-fotogramétrica; Gravitação; Movimentos dos corpos celestes; Força de interação no movimento dos astros. Reinos: Animal, 
Vegetal e mineral.Concepção de Ciências e Ensino de Ciências; Práticas pedagógicas para o Ensino de Ciências; História do 
Ensino de Ciências no Brasil; Ciências como produção humana; Conceitos específicos da área: Seres Vivos (Origem, Evolução, 
Organização Celular, Reprodução Sexuada e assexuada, Organização dos Seres Vivos); Noções sobre Organização do Corpo 
Humano, Doenças Hereditariedade e Genética. Tecnologias (nanotecnologia e biotecnologia). Recursos Naturais; Ecologia 
Geral, Agenda 21, Protocolo de Kyoto, Sustentabilidade; Conceitos Básicos Físico-Quimicos; Questões Ambientais atuais 
(aquecimento global, efeito estufa, desequilíbrios ecológicos, poluição dos ecossistemas); Questões ambientais da atualidade em 
Minas Gerais; Princípios de educação Ambiental; Noções de Legislação Ambiental. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros 
curriculares nacionais para o ensino fundamental. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Integração entre sociedade e 

natureza no espaço imediato de vida do aluno: As transformações desse espaço, via trabalho, considerando o aproveitamento 
político-econômico dos elementos naturais. A produção do Espaço Geográfico Brasileiro:  O processo de industrialização na 
produção  do espaço urbano, suas implicações na produção do espaço rural e na sociedade. O processo de produção do espaço 
geográfico brasileiro: A regionalização como resultado da apropriação econômico-social politicamente diferenciada. Os grandes 
conjuntos regionais: Centro-sul, Nordeste e Amazônia: O processo  de industrialização, a produção do espaço urbano-rural e 
suas interações; A questão da terra; O problema do abastecimento; Os problemas urbanos e rurais; A realidade social 
nordestina. A relação sociedade/natureza no mundo contemporâneo:  A apropriação diferenciada dos fatores de produção, a 
divisão internacional do trabalho e a construção de um espaço mundi¬al também diferenciado. O mundo capitalista 
subdesenvolvido: As relações de dependência de tecnologia e de capitais;  A urbanização  e as alterações na relação cidade-
campo; A questão ambiental. O mundo de economia planificado: A abordagem das  relações políticas, econômicas e sociais; A 
produção do espaço urbano industrial; A produção do espaço  agrário;  A crise do socialismo; A transformação do leste europeu; 
A criação da comunidade dos Estados Independentes; A apropriação e a desagregação da natureza. A relação entre a 
sociedade e natureza. As transformações tecnológicas; A construção do espaço geográfico – a Paisagem. A Velha Ordem 
Mundial. Capitalismo e economia de mercado; Globalização; Industrialização mundial, Brasileira, Mineira e Varginhense. A 
Urbanização das grandes cidades. A dinâmica dos fenômenos naturais. A superfície terrestre. O Protocolo de Kioto. As 
Paisagens Brasileiras, Mineiras e Varginhense, recursos naturais; As bases da Cartografia mundial, Brasileira, Mineira. Aspectos 
naturais, humanos econômicos de Minas Gerais. Desenvolvimento sustentável em Minas Gerais. Legislação Educacional. A 
LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA: O homem e a sociedade: agente social, 

agente da história. Conceito de História. A história e o ofício do historiador. Importância  da história e o caráter globalizante do 
processo histórico: As fontes históricas e o tempo histórico.  As comunidades primitivas: Os caçadores e coletores; Os pastores e 
agricultores; A natureza das comunidades primitivas.  As comunidades antigas: O modo de produzir, organizar-se e pensar dos 
incas e egípcios; O modo de produzir, organizar-se e pensar dos gregos e romanos. A transição do escravismo para o 
feudalismo: A decadência do Império Romano do Ocidente: a crise do escravismo; As penetrações bárbaras e a formação dos 
Impérios bárbaros (germanos); O oriente bisantino e árabe: contribuições para a cultura ocidental. As novas relações de trabalho 
na Europa Ocidental e o feudalismo: Economia, sociedade e organização política; A cultura medieval; A igreja; A transição do 
feudalismo para o capitalismo: A crise feudal; A modernidade européia; O sistema colonial. A consolidação do capitalismo: O 
capitalismo: conceito e característica; A luta política da burguesia européia; A revolução industrial; As lutas do proletariado 
europeu; A conjuntura européia. A crise do sistema colonial. A expansão capitalista e a divisão internacional do trabalho (século 
XIX e início  do XX):  A abertura de novos mercados separa o capitalismo europeu ocidental - o imperialismo; A expansão 
territorial  e  a consolidação do capitalismo norte-americano; A estruturação do estado na América Latina - o caudilhismo; O 
império  brasileiro,  trabalho e economia brasileira no século XIX; A república brasileira (1889/1920). O capitalismo financeiro  e 
monopolista,  a  suas crises estruturais: o Neo-Imperialismo e a vida socialista: A introdução ao mundo  contemporâneo: quadro 
geral; A conjuntura européia do início do século XX; A disputa e o enfrentamento entre o capitalismo e o socialismo; O Neo-
Imperialismo e a América Latina; O Neo-Imperialismo e a luta de libertação da Ásia e da África;  O  Brasil (1920/1960). O 
capitalismo dependente, o subdesenvolvimento e as vias de superação: revolução e alinhamento  internacional: Processos 
revolucionários; Alinhamento; O Brasil de 1960 aos dias atuais; O mundo contemporâneo - questões atuais. . Legislação 
Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR INGLES: A nova LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino 

fundamental. Educação e sociedade. As funções sociais da escola no mundo contemporâneo. Os fundamentos filosóficos da 
educação. Tendências Pedagógicas. Visão Histórica da Educação no Brasil. Teorias de Aprendizagem e desenvolvimento 
Humano. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação do humano. Currículo por competência. Linguagem na escola. 
Alfabetização e letramento no ensino fundamental; Alfabetização Matemática. A prática educativa nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Gestão democrática. Autonomia. A relação professor/aluno. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A escola e 
seus sujeitos. Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Plano de Aula. Cotidiano escolar. Conhecimentos 
Específicos e Didáticas Específicas das áreas dos conhecimentos curriculares do Ensino Fundamental. Avaliação da 
Aprendizagem: diagnóstica, somativa, formativa. Observação, registro e avaliação no ensino fundamental. Avaliação contínua 
por portfólios . CONHECIMENTOS INGLÊS: Interpretation of Text. Preposition. Verb Tenses. Conhecimento léxico-gramatical da 
língua, sob a perspectiva funcional – Discursos direto e indireto. Voz ativa e passiva. Usos do presente e do futuro. Efeitos de 
sentido conferidos pelos modais. O uso dos gerúndios e dos infinitivos. Efeitos de sentido conferidos pelo uso das preposições. 
Frases condicionais. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Matemática Aplicada à Realidade - Conjuntos 

Numéricos: Números naturais; números inteiros; números racionais; números reais. Relações e funções: Noções sobre relação e 
funções; função do 1º grau; função do 2º grau. Matemática Comercial: Razão; proporção; médias; grandezas proporcionais; 
regra de três; juros; porcentagem; câmbio. Equações, inequações e sistemas: Equação do 1º grau; equação do 2º grau; sistema 
de equações do 1º grau. Cálculo Algébrico: Polinômios e operações; produtos notáveis; fatoração; operações com frações 
algébricas. Geometria: Ponto, reta, plano; semi-reta e segmento de reta; polígono; ângulo; triângulo; quadrilátero circunferência e 
círculo; segmentos proporcionais; Teorema de Tales; Teorema das bimetrizes; semelhança de triângulos; relações métricas no 
triângulo retângulo; aplicação do Teorema de Pitágoras. Unidades de medidas: Comprimento; Superfície; Volume; Capacidade e 
massa. Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR PORTUGUÊS: A nova LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o 

ensino fundamental. Educação e sociedade. As funções sociais da escola no mundo contemporâneo. Os fundamentos filosóficos 
da educação. Tendências Pedagógicas. Visão Histórica da Educação no Brasil. Teorias de Aprendizagem e desenvolvimento 
Humano. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação do humano. Currículo por competência. Linguagem na escola. 
Alfabetização e letramento no ensino fundamental; Alfabetização Matemática. A prática educativa nas séries iniciais do ensino 
fundamental. Gestão democrática. Autonomia. A relação professor/aluno. O Estatuto da Criança e do Adolescente. A escola e 
seus sujeitos. Projeto Político Pedagógico. Planejamento Participativo. Plano de Aula. Cotidiano escolar. Conhecimentos 
Específicos e Didáticas Específicas das áreas dos conhecimentos curriculares do Ensino Fundamental. Avaliação da 
Aprendizagem: diagnóstica, somativa, formativa. Observação, registro e avaliação no ensino fundamental. Avaliação contínua 
por portfólios. CONHECIMENTOS PORTUGUÊS: Estudo de texto informativo e/ou literário. Conhecimentos lingüísticos: 

Ortografia; O nome e seu emprego; O verbo: flexão, emprego de tempos e modos; o pronome e seu emprego; Regência verbal e 
nominal. Concordância verbal e nominal. Estrutura da oração e do período; aspectos sintáticos e semânticos, processo de 
coordenação e subordinação. Figuras de linguagem. Séries sinonímicas, homonímicas e paronímicas. Pontuação: A variação 
lingüística: as diversas modalidades do uso da língua. Formação de palavras. Literatura: Literatura contemporânea. 
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Alfabetização e Lingüística. Estrutura Fonética. Estrutura dos Vocabulários. Classe de Palavras, Termos essenciais da oração, 
Síntase de Concordância. Coesão e coerência textual, conotação e denotação, figuras de linguagem. Pontuação. Concepções 
de linguagem; A língua como forma de interação; Gêneros textuais e tipologias textuais; Interpretação de textos; Ensinar e 
aprender: perspectiva histórico-cultural; Avaliação na perspectiva processual e Letramento; Novo Acordo Ortográfico. Formação 
de palavras: Composição e Derivação; Concepções de linguagem; A língua como forma de integração; Fala e escuta; Leitura e 
escritura; Analise lingüística; O ensino das habilidades: Ler, Falar, Ouvir e Escrever. . Legislação Educacional. A LDB. 
Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. CONHECIMENTOS INGLÊS: Interpretation of Text. Preposition. 

Verb Tenses. Conhecimento léxico-gramatical da língua, sob a perspectiva funcional – Discursos direto e indireto. Voz ativa e 
passiva. Usos do presente e do futuro. Efeitos de sentido conferidos pelos modais. O uso dos gerúndios e dos infinitivos. Efeitos 
de sentido conferidos pelo uso das preposições. Frases condicionais. . Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares 
nacionais para o ensino fundamental. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR P3 (1º a 5º Ano): Alfabetização e letramento: 

pressupostos teóricos e implicações pedagógicas no cotidiano escolar. Alfabetização e linguagem. O ensino da língua 
portuguesa na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: discussões atuais (linguagem, língua, interação e 
enunciação). O desenvolvimento da oralidade no cotidiano escolar: capacidades e estratégias metodológicas. A prática da 
leitura: objetivos e finalidades da leitura; aspectos indispensáveis à compreensão na leitura do texto; relação leitor/autor; 
diversidade textual e a prática pedagógica (tipologia, suportes e gêneros textuais). A prática de produção de texto: condições de 
produção; finalidade da produção de texto; ortografia; revisão textual. A apropriação do sistema de escrita no cotidiano escolar: 
capacidades e estratégias metodológicas. Escolas Pedagógicas (Tradicional, tecnicista, crítico-social dos conteúdos, liberal e 
libertadora). Pensadores da educação: Piaget, Vygotsky, Gardner, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Freud. A proposta 
construtivista. Psicologia do desenvolvimento. Educação especial. Inclusão. Avaliação da aprendizagem. O trabalho com a 
literatura. - Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos e históricos da educação: Concepções filosóficas da educação; 
Relação entre educação, sociedade e cultura; A escola como instituição social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; 
Psicologia da Educação; - Fundamentos didático-metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; 
Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino 
e aprendizagem de questões sociais; Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; Currículo e 
construção do conhecimento. Parâmetros Curriculares Nacionais; Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, 
globalização do conhecimento. O trabalho pedagógico na escola: gestão do processo educativo, planejamento e organização do 
trabalho pedagógico, métodos e técnicas, avaliação. A relação professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; 
Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau; Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento 
Participativo.  - Fundamentos legais da Educação: Constituição Federal. 
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS PARA O CARGO DE SUPERVISOR ESCOLAR: Legislação e políticas educacionais 

brasileiras contemporâneas: LDBEN n. 9.394/96 (e atualizações); Lei n. 10.172 - Plano Nacional de Educação; Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação. Teorias e concepções pedagógicas. Currículo e construção do conhecimento. Referenciais 
curriculares para a educação infantil. Parâmetros Curriculares Nacionais. Temas transversais. Diferentes abordagens do 
processo de ensino-aprendizagem. Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento. 
O papel do pedagogo e o trabalho pedagógico na escola: organização dos tempos e espaços, gestão do processo educativo, 
planejamento e organização do trabalho pedagógico, métodos e técnicas, avaliação. O conselho de classe e o colegiado escolar. 
O processo de planejamento: concepção, dimensões e níveis. O projeto político-pedagógico da escola: princípios, concepção, 
dimensões, eixos organizadores. O planejamento participativo. As avaliações sistêmicas: Prova Brasil, SAEB, Provinha Brasil, 
IDEB. Educação inclusiva: princípios, orientações legais. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE E ASSIST SOCIAL) 

 

 

 Biólogo 

 Cirurgião Dentista 

 Educador Físico 

 Enfermeiro 

 Fisioterapeuta 

 Fonoaudiólogo 

 Médico Veterinário 

 Nutricionista 

 Psicólogo 
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LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA SAÚDE): Compreensão 

e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; 
emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e 
nominal; estudo da crase. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e 
ortografia. Morfologia: estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e 
classificação das orações. Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão 

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

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

Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, 
Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Conhecimentos básicos de 
informática e Internet. História do Município de Monte Alegre de Minas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE BIÓLOGO: 1. Administração, segurança e organização de laboratório 

de diagnóstico, didático e de pesquisa; 2.Fundamentos: identificação dos diversos equipamentos de um laboratório (balanças 
analítica e digital, agitador, estufa, microscópios, espectrofotômetro, termociclador, leitor de ELISA, capela, autoclave, fluxo 
laminar, purificador de água, ultra-freezer, centrífuga, pipetadores manuais e automáticos e vidrarias), sua utilização e 
conservação; 3.Esterilização e desinfecção de material contaminado (autoclavação, esterilização em estufa, soluções 
desinfetantes) em laboratório clínico; 4. Preparo de meios de cultura, soluções, reagentes e corantes; 5.Ética em laboratório de 
análises clínicas; 6. Variáveis (pré-analíticas, analíticas e pós-analíticas) que interferem na realização de exames de patologia 
clínica; 7.Microbiologia: coleta, transporte, armazenamento de materiais e cultura de células, aplicação e execução de técnicas 
bacteriológicas (colorações de Gram e Zielh-Neelsen; identificação morfológica das principais bactérias e fungos; urocultura; 
hemocultura; culturas em geral) para o diagnostico das doenças infecciosas; 8. Biologia Molecular: Extração de DNA, Purificação 
de DNA, Espectrofotometria, Clonagem Molecular. Reação em Cadeira da Polimerase (PCR), PCR quantitativo e qualitativo, 
Eletroforese de ácidos nucléicos; 9.Biossegurança em laboratório de análises clínicas; 10. Coleta: Etapas envolvidas nas coletas 
dos materiais, na execução e avaliação e interpretação dos resultados; 11. Imunologia: antígenos, anticorpos, e interação 
antígeno-anticorpo “in vitro”. 12. Fundamentos e interpretação das reações sorológicas (ELISA, Imunofluorescência, 
hemaglutinação) que forneçam o diagnostico imunológico das doenças humanas; 13.Controle externo e interno da qualidade; 14. 
Organização e comportamento laboratorial. Gestão de Resíduos; Minimização da geração; Manuseio seguro; Segregação na 
origem; Acondicionamento; Identificação; Tratamento interno; Coleta e transporte internos; Armazenamento temporário; 
Registros para controle dos resíduos especiais; Armazenamento externo; Coleta e transporte externos; Tratamento externo; 
Transbordo ou estações de transferência; Disposição final; Gestão Ambiental; Sustentabilidade (Pilares: social, ambiental e 
econômico). 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA: Biossegurança: controle de infecção no 

trabalho odontológico, ergonomia doenças ocupacionais. Epidemiologia: conceitos, aspectos biológicos e sociais, investigação 
epidemiológico, índices epidemiológicos. Modelos de atenção odontológica; a promoção de saúde bucal como estratégia de 
organização de serviços. Promoção: de saúde bucal: métodos e técnicas; flúor; mecanismo de ação, uso e toxicologia. 
Cariologia.  Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento das estruturas bucais e parabucais.  
Tumores benignos e malignos da cavidade bucal.   Tumores das glândulas salivares.   Cistos e tumores de origem odontogênica.  
Alterações regressivas dos dentes.   Infecções bacterianas, virais e micóticas.   Disseminação das infecções bucais.   Lesões 
físicas e químicas da cavidade bucal.   Manifestações bucais das doenças metabólicas.   Doenças do periodonto.   Doenças dos 
nervos e músculos.   Anestesiologia local e controle da dor.   Técnicas de anestesia regional e local.  Anatomia das regiões da 
cabeça e pescoço.  Soluções anestésicas.   Emergências no consultório.  Flúor.   Adesão aos tecidos dentários.  Radiologia.  
Oclusão.  Periodontia aplicada à dentística.   Restaurações diretas e indiretas em dentes posteriores com resinas compostas.   
Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas.   Lesões não-cariosas.   Restaurações adesivas diretas.   
Facetas diretas com resinas compostas.   Restaurações cerâmicas do tipo Inlay/Onlay.   Facetas de porcelana.   Restaurações 
de dentes tratados endodonticamente.   Restaurações em dentes fraturados.   Materiais odontológicos.   Biocompatibilidade dos 
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materiais dentários.   Materiais de moldagem.   Gesso.   Resinas para restauração. Amálgama dental.  Cimentos odontológicos.   
Cerâmicas odontológicas.   Materiais de acabamento e polimento.  Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica 
infantil.  Dor em Odontopediatria.  Tratamento nas lesões cariosas em dentes decíduos. Terapia endodôntica em dentes 
decíduos.  Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. Traumatismo em dentes anteriores. Selantes de fóssulas e 
fissuras.  Doenças infecciosas de preocupação especial na Odontologia.  Avaliação do paciente e proteção pessoal.  Princípios 
de esterilização e desinfecção.  AIDS e a prática odontológica.  Controle da infecção cruzada na prática odontológica. 
Odontologia preventiva e social, odontopediatria. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE EDUCADOR FÍSICO: Educação Física no contexto da Educação; 

Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do 
professor de Educação Física (área de educação); Metodologia do ensino da Educação Física: Atletismo; Basquetebol; Ginástica 
Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; 
Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação em Educação Física; 
Metabolismo no  exercício; Respostas Cardiorespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e atividade física. 
Planejamento do ensino de Educação Física: Concepções; Objetivos; Conteúdos. Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros 
curriculares nacionais para o ensino fundamental. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE ENFERMEIRO: Técnicas básicas de enfermagem. Assistência de 

enfermagem na atenção integral à mulher no ciclo grávido-puerperal. Assistência de enfermagem na atenção integral à criança. 
Crescimento e desenvolvimento. Controle das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a 
acidentes e intoxicações. Assistência de Enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas de patologias: insuficiência 
cardíaca congestiva, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, asma, pneumonias, hemorragias digestivas, diabetes 
mellitus, acidentes vascular cerebral. Traumatismos. Imunização. Cadeia de Frio. Doenças Transmissíveis, doenças 
sexualmente transmissíveis, doenças parasitárias, doenças transmissíveis imunizáveis e não imunizáveis: agente, forma de 
transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica. Primeiros Socorros. Lei do 
Exercício profissional. Programa Lei do Exercício Profissional – Lei n°7.498/86; Bioética e ética profissional; Decreto Lei 
n°94.406/87; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Biossegurança; Estratégia Saúde da Família; Educação em 
Saúde; Processo Saúde/Doença; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Programa Nacional de Imunização; 
Administração dos Serviços de Enfermagem; Programas do Ministério da Saúde (site: www.saude.gov.br): Tuberculose, 
Hanseníase, Saúde do Trabalhador, Saúde da Criança (Aleitamento Materno; Atenção ao recém-nascido de risco habitual, 
doenças prevalentes na infância), Saúde da Mulher (Assistência ao Pré-Natal e puerpério, planejamento familiar, prevenção do 
câncer uterino e de mama, climatério), Portaria 2048/2002; Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação compulsória; 
Métodos de Desinfecção e Esterilização; Enfermagem em Pronto-Socorro; Princípios para o Atendimento de Urgência e 
Emergência; Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de doenças do aparelho respiratório, digestivo, cardiovascular, 
locomotor e esquelético, nervoso, ginecológico e obstétrico, urinário, dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos e 
psiquiátricos; Cuidados de Enfermagem em Atendimento Pré-Hospitalar; Saúde Pública: noções básicas de epidemiologia, 
Promoção de saúde; Vigilância em saúde; Conhecimento do Sistema Único de Saúde (SUS): organização, princípios e diretrizes; 
Políticas de saúde. Humanização – Humaniza SUS. MEDICINA GERAL: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: 
infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-
básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças 
sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia 
das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e 
neoplasias; - Queimaduras; 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FISIOTERAPEUTA: Anatomia e fisiologia do sistema cardiorrespiratório: adulto, 

pediátrico e neonatal; Fisiopatologia (principais doenças respiratórias e cardiopatias) adulto, pediátrico e neonatal; Interpretação 
de exames complementares e específicos do paciente hospitalar (adulto, pediátrico e neonatal); Suporte ventilatório invasivo e 
não-invasivo em neonatologia, pediatria e adulto; Oxigenoterapia em paciente adulto, pediátrico e neonatal; Técnicas e recursos 
de expansão pulmonar e remoção de secreção em neonatologia, pediatria e adulto; Posicionamento terapêutico, mobilização 
precoce e reabilitação hospitalar do paciente (adulto, pediátrico e neonatal) crítico ou potencialmente crítico; Pré e pós operatório 
em cirurgia cardíaca em neonatologia, pediatria e adulto. FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA. Traumatismo Raqui Medular. 
Traumatismo Crânio Encefálico. Acidente Vascular Cerebral. Síndromes Neurológicas. Encefalopatia Crônica da Infância. 
Paralisias Centrais e Periféricas. Mielomeningocele. Hidrocefalia. Recursos Fisioterápicos. Técnicas Fisioterápicas de 
Tratamentos. Orientação Postural. FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA. Síndrome de Coluna Vertebral. Patologias Inflamatórias. 
Patologias Degenerativas. Lesões Traumáticas Fundamentais. Torcicolos Musculares. Alterações das Curvas da Coluna. 
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Luxações Congênitas. Patologias e Reabilitação de membros. Amputações. Linfedemas. Recursos Fisioterápicos. Técnicas de 
Tratamento Fisioterápicos. Orientação Postural. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO: Conceitos básicos; comunicação verbal e não 

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

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

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

Audição periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal e patológica: graus e tipos de perda 
auditiva. Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade audiométrica análise de audiogramas: disacusias 
mistas, condutivas e neurossensoriais. Características do Desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O 
deficiente auditivo e a escola. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: 1) PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, 

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

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 
 
Cargo: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 
Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, tributos, contabilidade, finanças, 
compras, licitações e logística; atender os usuários do sistema público, fornecendo e recebendo informações 
referentes à administração; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente 
aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório. Executar outras tarefas de 
mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional. 
 
Cargo: AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS 
Prevenção e controle de doenças transmissíveis por vetores; Promoção da saúde; Apoiar as atividades dos ACS 
referente ao controle de endemias; Reunir com a comunidade para debater sobre as doenças transmitidas por 
vetores; Promover eventos em escolas e outros seguimentos da comunidade para discutir sobre endemias; Controle 
vetorial; Registrar nos formulários específicos, de forma correta e completa, as informações referentes às atividades 
executadas em campo; Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença, seus sintomas e 
riscos, o agente transmissor e medidas de prevenção; Comunicar ao supervisor de turma os obstáculos para a 
execução de sua rotina de trabalho, durante as visitas domiciliares; Identificar (inspecionar) criadouros para 
identificar as formas imaturas (larvas) dos vetores; Eliminar criadouros do mosquito em todos os imóveis, incluindo 
realização de mutirões de limpeza;  Orientar moradores e responsáveis para a eliminação e/ou proteção de 
possíveis criadouros;  Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao 
controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;  Atualizar o cadastro de imóveis, 
por intermédio do Reconhecimento Geográfico (RG), e o levantamento de Pontos Estratégicos (PE) de sua área 
para que estes sejam cadastrados. Realizar pesquisa larvária (Li e LIRa) em imóveis para levantamento de índices 
e descobrimento de focos; Executar o plano de combate aos vetores: Dengue, leishmaniose; chagas 
esquitossomose, e outros;  Recenseamento de animais; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas 
endêmicas; Realizar levantamento, investigação e/ou monitoramento de flebotomíneos no município; Quando 
necessário realizar dedetização, limpeza e exames dos locais considerados como possíveis focos de presença de 
vetores; Realizar pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; Realizar identificações e 
eliminações de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância 
entomológica no município não infestados pelo Aedes Aegypiti;  Realizar levantamento, investigação e/ou 
monitoramento de flebotomíneos no município, conforme classificação epidemiológica para leshmaniose visceral; 
Prover sorologia de material coletado em carnívoros e roedores para detecção de circulação de peste em áreas 
focais; Realizar borrifação em domicílios para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar tratamento de 
imóveis com focos de mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos para controle de 
esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; Dedetizar para combater a dengue e outros insetos; 
Sob supervisão de chefia imediata, sempre que necessário adentrar em locais insalubres e ou alagados, de difícil 
acesso com presença de sujidades, animais sinantrópicos; utilizar-se de bombas costais manuais ou motorizadas 
para controle químico do vetor, fazer uso de escadas trabalhando em locais elevados para tratamento ou vedação 
de caixas d’águas e outros, em todas situações observando para cada atividade o uso adequado de equipamentos 
de proteção individual (EPI). Ter conhecimentos básicos em informática para utilização do Sistema de Informação 
da Atenção Básica e Outras atividades afins à sua ocupação. 
 
Cargo: AJUDANDE DE FARMÁCIA 
Atender e orientar o cidadão, nas farmácias mantidas pelo poder público municipal, fornecendo informações quanto 
ao uso dos produtos dispensados, sempre sob a supervisão do Farmacêutico, respeitando a legislação específica e 
os princípios éticos; Atender ás prescrições médicas, respeitando a legislação específica; Aplicar a legislação 
farmacêutica e sanitária específicas para a área; Organizar a distribuição e os estoques de medicamentos; Executar 
tarefas de caráter administrativo, tais como conferência de estoque e registro de material e manutenção da higiene 
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do ambiente; realizar outras tarefas correlatas ao cargo; Ter conhecimentos básicos de informática para 
dispensação de medicamentos e insumos através do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência 
Farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. 
 
Cargo: ALMOXARIFE 
Organizar e/ou executar, na Prefeitura e suas autarquias, os trabalhos de almoxarifado, como recebimento, 
estocagem, distribuição, registro e inventário de matérias-primas e mercadorias compradas ou fabricadas, 
observando normas e instruções ou dando orientações a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para 
manter o estoque em condições de atender as Secretarias do Município. Verificar a posição do estoque, 
examinando periodicamente o volume de mercadorias e calculando as necessidades futuras, para preparar pedidos 
de reposição; controlar o recebimento do material comprado ou produzido, confrontando as notas de pedidos e as 
especificações com o material entregue, para assegurar sua perfeita correspondência aos dados anotados; 
organizar o armazenamento de material e produtos, identificando-os e determinando sua acomodação de forma 
adequada, para garantir uma estocagem racional e ordenada; zelar pela conservação do material estocado, 
providenciando as condições necessárias, para evitar deterioramento e perda; efetuar o registro dos materiais em 
guarda no depósito e das atividades realizadas, lançando os dados em livros, fichas e mapas apropriados, para 
facilitar consultas e elaboração dos inventários; fazer o arrolamento dos materiais estocados ou em movimento, 
verificando periodicamente os registros e outros dados pertinentes para obter informações exatas sobre a situação 
real do almoxarifado. Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargo: AUXILIAR PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Atuar como um facilitador do desenvolvimento integral da criança, adotando uma atitude pedagógica de formação e 
de orientação estabelecendo uma relação segura, estável e afetiva que contribua para a formação de uma auto-
imagem positiva e saudável. Participar da elaboração, execução e avaliação do plano de gestão da escola, bem 
como conhecer as diretrizes da Secretaria de Educação e Cultura. Auxiliar os professores na execução das 
atividades pedagógicas e recreativas diárias. Cuidar da higiene, repouso e bem estar das crianças, ministrando sua 
alimentação de acordo com a orientação do profissional responsável. Acompanhar e auxiliar no registro do 
desenvolvimento da criança, a fim de subsidiar a reflexão e o aperfeiçoamento do trabalho. Auxiliar no recebimento 
e acompanhamento da criança diariamente na sua entrada e saída da unidade. Auxiliar e orientar as crianças no 
controle de suas necessidades fisiológicas. Acompanhar o sono/ repouso da criança, permanecendo vigilante 
durante todo o período do sono/repouso. Acompanhar e informar professores, equipe gestora e pais sobre possíveis 
doenças, bem como todo trabalho em desenvolvimento no grupo de crianças sob sua responsabilidade. Organizar, 
orientar e zelar pelo uso adequado do espaço, dos materiais e brinquedos; manter uma convivência saudável, 
respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 
 
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Realizar trabalhos de protocolo, seleção, classificação, registro e arquivamento de documentos administrativos em 
geral; redigir informações de rotina; efetuar controle de estocagem; digitar textos e relatórios, confeccionar planilhas, 
alimentar sistemas, efetuar serviço de entrega de documentos; Execução de tarefas existentes ou a serem criadas a 
qualquer tempo comuns ao cargo. 
 
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
Efetuar troca de óleo, lubrificação; lavagem de veículos e máquinas; lavagem de peças e demais atividades de 
manutenção e conservação das máquinas e veículos da frota municipal; executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargo: AUXILIAR DE MECÂNICO 
Executar tarefas auxiliares na manutenção de mecânica preventiva ou corretiva, separando, disponibilizando, 
lavando e guardando peças e ferramentas necessárias do uso em serviço, bem como realizando outras tarefas 
solicitadas pelo mecânico ou superior imediato.  Cuidar do posto de trabalho, limpando e organizando o espaço 
físico e recursos materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a finalidade de assegurar a ordem e a 
vida útil satisfatória dos equipamentos.  Zelar pela saúde, segurança e meio ambiente pessoal e dos alheios, 
atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como utilizando 
equipamento de proteção individual , quando necessário, a fim de manter a integridade física própria e a de 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

MONTE ALEGRE DE MINAS/MG 

Edital de Concurso Público nº 01/2018  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados  
 

 

 

2 7                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

terceiros. Auxiliar o mecânico em socorro de veículos ou máquinas que apresentam defeitos quando se encontram 
em trabalhos nas zonas urbanas e rurais. Atender a solicitação de socorro aos veículos ou máquinas quebrados ou 
com defeito quando da ausência do mecânico. Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de 
dúvidas atinentes ao desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia do trabalho. Participar 
de treinamentos e seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do conhecimento no próprio 
setor de atuação ou cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento profissional e 
pessoal. Prestar atendimento e realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, 
conforme orientação e/ou solicitação do superior imediato. 
 
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar atividadesde limpeza, conservação e arrumação de locais, móveis, utensílios e equipamentos; atender as 
normas de segurança e higiene do trabalho; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
Cargo: BIÓLOGO 
Desenvolver atividades gerais do laboratório físico-químico para exames e pesquisas da qualidade da água e dos 
efluentes, assim como coletar amostras, inclusive no manancial, cuidar do asseio do laboratório, realizar exames 
bacteriológicos; Coletar a água em pontos de rede e/ou em mananciais e pontos de abastecimento de água para 
realizar análises físico-químicas e bacteriológicas; Zelar pela conservação e guarda do material e dos aparelhos de 
laboratório. Proceder a esterilização do material em uso; Verificar os aparelhos de laboratório mantendo-os em 
funcionamento, preparando-os para prova e exame. Documentar as análises e exames realizados, registrando os 
resultados, mantendo cópias arquivadas. Fornecer dados estatísticos de suas atividades. Observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança no trabalho de acordo com a atividade executada de forma a preservar a sua saúde 
e integridade física no ambiente de trabalho. Realizar suas tarefas de acordo com os procedimentos operacionais 
padrão. Dirigir veículos em serviço. Executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargo: BORRACHEIRO 
Executar serviços de borracharia, como trocar pneus, recauchutar pneumáticos, vulcanizar câmaras de ar; Verificar 
as condições de conservação dos pneus dos veículos que compõem a frota municipal; Realizar manutenção de 
equipamentos, montagem e desmontagem de pneus, calibragem e balanceamento; Controlar a vida útil e utilização 
do pneu; Efetuar conserto de pneus a frio e a quente; Reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e pneu; 
Prestar socorro aos veículos da frota municipal, na zona urbana e rural; Cuidar do posto de trabalho, limpando e 
organizando o espaço físico e recursos materiais sob sua responsabilidade durante o turno, com a finalidade de 
assegurar a ordem e a vida útil satisfatória dos equipamentos; Zelar pela saúde, segurança e meio ambiente 
pessoal e dos alheios, atentando-se constantemente para operações perigosas com riscos de acidentes, bem como 
utilizando equipamento de proteção individual, quando necessário, a fim de manter a integridade física própria e a 
de terceiros; Solicitar a orientação do superior imediato, quando do surgimento de dúvidas atinentes ao 
desenvolvimento das tarefas, contribuindo desta forma para a eficácia do trabalho; Participar de treinamentos e 
seminários que propiciem o aprimoramento e o aperfeiçoamento do conhecimento no próprio setor de atuação ou 
cargo exercido, objetivando a melhoria contínua, bem como o desenvolvimento profissional e pessoal; Prestar 
atendimento e realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme orientação 
e/ou solicitação do superior imediato. 
 
Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA 
Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos; Atender, orientar e executar tratamento odontológico; 
Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais; Orientar sobre saúde, higiene e profilaxia 
oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais; Orientar e executar atividades de urgências odontológicas; 
Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, 
pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, 
higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
Cargo: CONTADOR 
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Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade pública;Elaborar planos de contas e preparar 
normas de trabalho de contabilidade pública; Escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis de 
escrituração cronológica ou sistemática; Fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes orçamentários, 
patrimoniais e financeiros; Fazer revisão de balanços; Efetuar perícias contábeis; Participar de trabalhos de tomada 
de contas dos responsáveis por bens ou valores do município; Orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade 
pública em autarquias, empresas públicas ou qualquer outra que, pela sua natureza tenham necessidade de 
contabilidade própria; Assinar balanços e balancetes; Preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e 
patrimonial das repartições; Orientar, do ponto de vista contábil o levantamento dos bens patrimoniais do município. 
Realizar estudos e pesquisas para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade pública do município; 
Planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade pública; Estudar, sob o aspecto contábil, a 
situação da dívida pública municipal; Elaborar e por em execução normas para o sistema de arrecadação; Fiscalizar 
e dar parecer sobre a contabilidade, balanços e outros documentos das autarquias e empresas do municí¬pio; 
Elaborar modelos que visem a modernizar os sistemas arrecadador e contábil do município; Conhecimento da 
legislação aplicável; E demais atribuições pertinentes à profissão, segundo a classe, ordem ou conselho profissional 
específico; Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao 
exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim; Executar 
outras tarefas correlatas ao cargo de Contador. 
 
Cargo: COVEIRO 
Capinar todas as áreas pertencentes ao cemitério; Preparar as sepulturas, mediante autorização oficial; Zelar pela 
manutenção da limpeza das demais dependências; Desempenhar tarefas afins. 

 
Cargo: COZINHEIRA 
Cozer os ingredientes conforme o cardápio; Executar a limpeza dos talheres, vasilhames e outros utensílios da 
copa; Controlar diariamente as mercadorias existentes, visando manter o nível do estoque, executar limpeza do 
espaço físico do ambiente de trabalho e executar outras tarefas correlatas. 
 
Cargo: DESENHISTA 
Copiar, reduzir e ampliar mapas e desenhos técnicos, guiando-se por croquis, esboços ou instruções e seguindo a 
escala requerida; - Desenhar organogramas, fluxogramas, gráficos e painéis desenvolvendo esquemas, marcando 
valores e transpondo dados, para posterior leitura; - Desenhar formulários, fichas e demais documentos 
administrativos padronizados; Executar desenhos finais de plantas de quadra a partir dos croquis constantes dos 
formulários de levantamentos cadastrais; Elaborar desenhos artísticos, desenvolvendo idéias, criando imagens ou 
figuras, segundo orientação recebida; Efetuar desenhos em perspectiva e sob vários ângulos, observando medidas 
características e outras anotações técnicas; Executar, eventualmente serviços de montagem de textos 
datilografados para impressão; Arquivar desenhos, mapas, gráficos, projetos e similares, dispondo-os 
ordenadamente, afim de facilitar posterior consulta; Executar outras tarefas afins. 
 
CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
Fortalecer e promover o direito constitucional ao lazer; Desenvolver ações que promovam a inclusão social e que 
tenham a integralidade do sujeito, o cuidado integral e a abrangência dos ciclos da vida como princípios de 
organização e fomento das praticas corporais/atividade física; Desenvolver junto à equipe de SF ações intersetoriais 
pautadas nas demandas da comunidade; Favorecer o trabalho interdisciplinar amplo e coletivo como expressão da 
apropriação conjunta dos instrumentos, espaços e aspectos estruturantes da produção da saúde e como estratégia 
de solução de problemas, reforçando os pressupostos do apoio matricial; Favorecer no processo de trabalho em 
equipe a organização das práticas de saúde na APS, na perspectiva da prevenção, promoção, tratamento e 
reabilitação; Divulgar informações que possam contribuir para adoção de modos de vida saudáveis por parte da 
comunidade; Desenvolver ações de educação em saúde reconhecendo o protagonismo dos sujeitos na produção e 
apreensão do conhecimento e da importância desse último como ferramenta para produção da vida; Valorizar a 
produção cultural local como expressão da identidade comunitária e reafirmação do direito e possibilidade de 
criação de novas formas de expressão e resistência sociais; Primar por intervenções que favoreçam a coletividade 
mais que os indivíduos sem excluir a abordagem individual; Conhecer o território na perspectiva de suas nuances 
sociopolíticas e dos equipamentos que possam ser potencialmente trabalhados para o fomento das praticas 
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corporais/atividade física; Construir e participar do acompanhamento e avaliação dos resultados das intervenções; 
Fortalecer o controle social na saúde e a organização comunitária como princípios de participação políticas nas 
decisões afetas a comunidade ou população local. Desenvolver atividades no Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF), de acordo com os processos de trabalho do Caderno de Atenção Básica nº 39 do Ministério da Saúde. Ter 
conhecimento em informática para utilização do prontuário eletrônico. 

 
CARGO: ELETRICISTA 
Executar a manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica predial, máquinas, motores e equipamentos elétricos, 
apurando diagnósticos dos defeitos, efetuando consertos e trocas de componentes, sempre que necessário. Instalar 
e efetuar manutenção de instalação elétrica preventiva, corretiva, preditiva de acordo com esquemas específicos e 
com as necessidades de cada caso. Realizar em instalações e montagens elétricas efetuando cortes em paredes e 
pisos, abrindo valetas para eletrodutos e caixas de passagens, lançando fios e preparando caixas e quadro de luz. 
Realizar serviços de manutenção elétrica em geral, em baixa e alta tensão da rede elétrica, em quadros de 
distribuição de energia, trocando luminárias, lâmpadas e reatores e efetuando a limpeza e desobstrução de 
eletrodutos. Efetuar manutenção da rede telefônica, instalando e consertando aparelhos para garantir o perfeito 
funcionamento dos mesmos. Testar as instalações executadas, fazendo-as funcionar em situações reais, para 
comprovar a exatidão dos trabalhos. Auxiliar na instalação de transformadores e disjuntores, obedecendo às 
normas e esquemas específicos para o perfeito funcionamento dos mesmos. Anotar os materiais a serem utilizados 
nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para providências de compra, de forma a evitar atrasos e 
interrupções nos serviços. Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção 
apropriados, quando da execução dos serviços. Transportar peças, materiais, ferramentas e o que mais for 
necessário à realização dos serviços. Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais provenientes de seu 
local de trabalho. Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e 
materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior. 

 
CARGO: ELETRICISTA – VEÍCULOS LEVES E PESADOS 
Prestar manutenção a veículos automotores leves e pesados, inclusive máquinas pesadas, no que tange à parte 
elétrica; executar serviços de na rede de fiação dos veículos; substituir ou reparar componentes que não demandem 
de equipamentos especializados; aprender a utilizar equipamentos especializados existentes na oficina da 
Prefeitura ou que venham a ser adquiridos para este mesmo fim; substituir lâmpadas e outros componentes 
periféricos; verificar costumeiramente as baterias elétricas, velas, bicos injetores, alternadores e geradores de 
energia, bobinas, motor de partida, painéis de instrumentos e outros componentes removíveis, substituindo ou 
reparando panes; responsabilizar-se pessoalmente pela guarda, uso, conservação e manutenção das ferramentas e 
equipamentos utilizados nos seus serviços; prestar assistência e socorro aos veículos que sofram panes na parte 
elétrica, independente de sua localização; velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si 
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; primar pela qualidade 
dos serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento 
do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público; executar outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem 
solicitadas pelo superior hierárquico. 

 
CARGO: ENCANADOR 
Montar, instalar, conservar e reparar sistemas de tubulação de materiais metálicos e não metálicos, de alta ou baixa 
pressão, unindo e vedando tubos, com auxílio de furadeira, esmeril, prensa, maçarico e outros dispositivos 
mecânicos, para possibilitar a condução de água, esgoto, gás e outros fluídos; 
Instalar louças sanitárias, condutores, caixas de água, chuveiros e outras partes componentes de instalações 
hidráulicas, utilizando níveis, prumos, soldas e ferramentas manuais; Instalar registros e outros acessórios de 
canalização, fazendo as conexões necessárias, para completar a instalação do sistema; Manter em bom estado as 
instalações hidráulicas, substituindo ou reparando as partes componentes, tais como tubulações, válvulas, junções, 
aparelhos, revestimentos isolantes e outros; Orientar e treinar os servidores que auxiliam a execução dos trabalhos 
de encanamento, orientando quanto às medidas de segurança e ao uso de equipamento protetor, para o 
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desempenho das tarefas; Instalar tubulações elétricas conforme orientação do profissional da área elétrica; Orientar 
e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos, inclusive quanto às precauções e medidas de 
segurança necessárias ao desempenho das tarefas; Estudar o trabalho a ser executado, consultando plantas, 
esquemas, desenhos, modelos, manuais, especificações, além de outras informações necessárias para definir a 
sequência das tarefas e o tipo do material que deverá ser empregado; Manter-se em dia quanto às medidas de 
segurança par a execução dos trabalhos, utilizar, adequadamente, o equipamento protetor e usar as roupas que lhe 
forem determinadas pelos supervisores e chefes imediatos, a fim de garantira própria proteção e daqueles com 
quem trabalha; Zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos, comunicando, ao 
chefe imediato, qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser reparada nas oficinas do Município, a fim de 
que seja providenciado o conserto, em tempo hábil, para não prejudicar os trabalhos; 
Estudar o trabalho a ser executado, consultando plantas, esquemas, desenhos, modelos, manuais, especificações, 
além de outras informações necessárias para definir a sequência das tarefas e o tipo do material que deverá 
ser empregado; Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas 
ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim. Manter 
limpo e arrumado o local de trabalho; Requisitar o material necessário à execução das atribuições típicas da classe; 
Executar outras tarefas afins. 

 
CARGO: ENFERMEIRO 
Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames 
complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; Realizar 
atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe; Contribuir, participar, e realizar atividades de educação 
permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da UBS. Desenvolver atividades no Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); Ter conhecimento em informática para utilização do 
Sistema de Informação da Atenção Básica. 
 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 
Executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade 
física do paciente. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação, utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fisioterapia; habilitar pacientes; realizar diagnósticos específicos; analisar condições 
dos pacientes; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Assessorar nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 
CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a área de comunicação escrita e oral, voz e audição; participar 
de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o 
aperfeiçoamento dos padrões de voz e fala; colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; 
projetar, dirigir ou efetuar pesquisas fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e 
mistas; lecionar teoria e prática fonoaudiológicas; dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, 
privados, autárquicos e mistos; supervisionar profissionais e alguns em trabalhos teóricos e práticos de 
fonoaudiologia; assessorar órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo de 
fonoaudiologia; participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a 
assuntos fonoaudiológicos; dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; 
realizar outras atividades inerentes á formação universitária pelo currículo; observar e cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO: GARI 
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Recolher lixos, sucatas e entulhos em geral, colocando-os em vasilhames apropriados, para serem transportados 
ao depósito de lixo; limpar áreas da Prefeitura, raspando, varrendo, lavando, capinando, utilizando equipamentos do 
tipo: vassouras, pás, enxadas, raspadeiras, baldes, carrinhos de mão e outros; percorrer os logradouros, ruas e 
praças, conforme roteiro estabelecido, para recolher e/ou varrer o lixo; despejar o lixo amontoado ou acondicionado 
em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro depósito, valendo-se de ferramentas manuais; varrer o local 
determinado, utilizando vassouras; reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e detritos; colher os montes de 
lixo, despejando-o em latões, cestos ou outros de depósitos apropriados, que facilitem a coleta e o transporte para o 
depósito; transportar carrinhos, fazendo a varredura e coleta do lixo; outros serviços correlatos. 

 
CARGO: INSTRUTOR DE ESPORTES 
Programar, coordenar e ministrar cursos de iniciação de esportes em geral; planejar, coordenar e executar 
atividades recreativas, culturais e esportivas envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos; ministrar 
atividades relacionadas aos exercícios físicos, desportos, lazer, recreação, exercícios compensatórios à atividade 
laboral e do cotidiano e outras práticas corporais, tendo como propósito prestar serviços que favoreçam o 
desenvolvimento da educação e da saúde; executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO: LEITOR DE HIDRÔMETRO 
Efetuar leituras de hidrômetros, por meio da operação de equipamento “coletor de dados”; entrega de faturas e 
malas diretas; levantamentos em campo e lançamento de dados cadastrais; suspensão, tamponamento e religação 
do fornecimento de água de clientes; efetuar vistorias de padrão; executar outras tarefas inerentes a especialidade. 

 

CARGO: MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 
Executar serviços de conserto de maquinas em geral, como retroescavadeira, pá carregadeira, motoniveladora, 
trator, escavadeira, empilhadeira, etc; Executar serviços de conserto de veículos leves e pesados; fazer solda 
elétrica ou a oxigênio; efetuar instalação eletromecânica; inspecionar e reparar automóveis, caminhões, 
compressores, bombas etc. Responsabilizar-se por consertos relacionados a mecânica automotiva; diagnosticar 
falhas de funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de transmissão, 
diferencial e outras partes; realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo;  instalar sistemas de 
transmissão no veículo; substituir peças dos diversos sistemas;  reparar componentes e sistemas de veículos; testar 
desempenho de componentes e sistemas de veículos;  providenciar o recondicionamento do equipamento elétrico, 
o alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo; regular o motor: ignição, carburação e o mecanismo das 
válvulas; zelar pela conservação, limpeza e manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; fazer o 
controle e a manutenção preventiva dos veículos; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal;  guardar 
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 
informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 
serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise e laudos, se requerido; executar 
outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.  

 
CARGO: MOTORISTA 
Dirigir automóvel e demais veículos automotores; - Verificar, diariamente, as condições do veículo, antes de sua 
atualização: pneus, água do radiador, bateria, nível e pressão do óleo, amperímetro, sinaleiras, freios, embreagem, 
direção, faróis, combustível, entre outros; Fazer pequenos reparos de emergência que não requeiram 
conhecimentos especiais, bem como trocar pneus, quando necessário; - Anotar e comunicar ao chefe imediato 
quaisquer defeitos que necessitem de serviços de mecânica para reparo ou conserto; - Preencher mapas e 
formulários sobre a utilização diária do veículo, anotando a quilometragem no começo e final dos serviços, os 
horários de saída e chegada e os dados relativos ao abastecimento para controle; - Comunicar à chefia imediata, 
tão rapidamente quanto possível, qualquer ocorrência extraordinária; - Transportar e recolher servidores em local e 
hora determinada, conduzindo-os conforme itinerários estabelecidos ou instruções específicas; - Zelar pelo bom 
andamento da viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer incidente, para garantir 
a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; - Recolher periodicamente, o veículo à oficina para 
revisão e lubrificação; - Manter a boa aparência do veículo; - Recolher o veículo, após o serviço, deixando-o em 
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local apropriado, com portas e janelas trancadas, e entregar as chaves ao responsável pela guarda do mesmo; - 
Desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do 
cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informatizados disponíveis para esse fim; - Utilizar os equipamentos 
de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; - Executar outras tarefas afins.  

 
CARGO: OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO 
Executar serviços destinados a promover a operação e manutenção das Estações de Tratamento de Água e 
Esgoto. Noções a respeito do tratamento de água e esgoto doméstico. Noções de medidas de volume, peso e 
vazão. Conhecer técnicas de amostragem de água e de esgoto doméstico a fim de conhecer suas características 
físicas, químicas e biológicas Fazer coleta de amostras para diversos exames de laboratório, inclusive na rede de 
distribuição. Preparar soluções diversas, tendo como objetivo manter estoque das soluções usadas no Tratamento. 
Promover a operação e manutenção de todos os equipamentos, tubulações, registros e demais instrumentos. 
Realizar a substituição dos cilindros de cloro, através da retirada dos cilindros velhos e a instalação de novos. 
Operar e controlar válvulas, registros, equipamentos, motores, aparelhos e acessórios próprios das estações de 
tratamento de água e esgoto. Efetuar a dosagem de produtos químicos apropriados ou manipulando dispositivos 
automáticos de admissão desses produtos. Bombear solução de todos os produtos químicos para os tanques 
dosadores, objetivando o acompanhamento e controle do estoque dos mesmos. Efetuar a lavagem dos filtros e 
limpeza dos floculadores, do decantador e dos reservatórios. Realizar suas tarefas de acordo com os 
procedimentos operacionais padrão e de acordo com o Manual de Operação, obedecendo à legislação nos 
processos de Tratamento. Realizar limpeza nas unidades de Tratamento de Água e Esgoto e nas instalações do 
laboratório, bem como nos aparelhos, equipamentos e vidrarias. Zelar pela conservação e guarda do material e dos 
aparelhos de laboratório, mantendo-os em funcionamento, preparando-os para prova e exame. Informar o chefe 
imediato sobre as anormalidades ocorridas durante o turno de trabalho. Utilizar equipamentos de segurança. 
Preencher os relatórios diários assim como digitar os dados relativos a controles da operação em computador. 
Obedecer a Escala de Trabalho e trabalhar aos finais de semana e feriados. Executar outras tarefas correlatas.. 

 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar máquinas e equipamentos pesados para pavimentação, terraplanagem, desobstrução de vias, obras de 
construção, aração, nivelamento e acerto de vias urbanas e rurais; verificar os níveis de óleo, lubrificantes e pressão 
de pneus; efetuar manutenção corretiva, quando possível; zelar pela segurança da máquina e transeuntes; solicitar 
ao mecânico, que efetue reparos na máquina; efetuar nivelamento de terrenos, preparando-os para o calçamento; 
retirar terra e entulhos, favorecendo o acesso; regular a altura e a inclinação da pá em relação ao solo, acionando 
as alavancas de comando, para possibilitar sua movimentação; fazer avançar a máquina acionando o comando de 
marcha para empurrar obstáculos ou carrega-los em caminhões; retirar entulhos de obras e construções; efetuar a 
manutenção da máquina. Lubrificando-a e executando pequenos reparos; abastecer as máquinas possibilitando a 
sua movimentação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas 
correlatas. Operar retro escavadeiras, reboques, motoniveladoras, pá- carregadeiras, escavadeiras, rolo-
compressor, empilhadeira, pá mecânica e outros. 

 
CARGO: PEDREIRO 
Preparar, limpar, fincar estacas; alinhar terreno com fio de nylon ou outros, assentando tijolos; nivelando e fixando 
as medidas, conforme o terreno; fazer a massa; construir alicerces, com pedras ou cimento, para formar a base de 
paredes; muros, canaletas, meio fios e construções similares; reconstruir ou reformas meio fios, canaletas, lajes, 
pisos, paredes, utilizando as ferramentas próprias; demolir construções, retirar entulho e separar material 
reaproveitável; zelar pela segurança própria e de seus ajudantes; executar pinturas de paredes, ferragens, madeira 
nas edificações; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas 
correlatas. 

 
CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 
Ministrar aulas correspondentes ao currículo de sua disciplina: estudar o programa do curso, analisando o conteúdo 
do mesmo, em função do planejamento das aulas em sua respectiva disciplina; elaborar o plano de aula, 
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selecionando ou preparando os temas do programa e determinando a metodologia com base nos objetivos 
previstos, para obter melhor rendimento do ensino; selecionar ou preparar o material didático, valendo-se das 
próprias aptidões, criatividade e iniciativas, ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação 
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizagem; ministrar conteúdos teóricos práticos pertinentes, propiciando aos 
alunos momentos de leitura e interpretação de textos, explicações através de exposição teóricas, dinâmica de 
grupos, pesquisas, exercícios práticos complementares - induzindo-os a expressar suas ideias através de debates, 
questionários e outras técnicas didáticas - em função de uma desinibição verbal e escrita, de desenvolvimento da 
criatividade e de extensão e fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios 
usuais de avaliação, baseando-se nos assuntos focalizados e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e atestar a validade dos métodos de ensino utilizados; organizar e promover junto à 
classe trabalhos complementares, incentivando o funcionamento do clube de classe, biblioteca ou organizações 
similares e orientando as atividades em função de estimular o gosto pela leitura e concorrer na socialização dos 
alunos e formação integral dos mesmos; registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no 
livro de frequência, em função de possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; executar outras tarefas 
correlatas. Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Ministrar as aulas correspondentes ao currículo de sua disciplina; organizar campeonatos, gincanas, a fim de 
estimular o senso de equipe e a socialização dos educandos; registrar nos diários as atividades e a frequência dos 
educandos; manter contato constante com os outros profissionais da escola, a fim de desenvolver melhor suas 
atividades; executar outras tarefas correlatas. Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a 
equipe de trabalho. 

 
CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
Ministrar aulas correspondentes ao currículo de sua disciplina: estudar o programa do curso, analisando o conteúdo 
do mesmo, em função do planejamento das aulas em sua respectiva disciplina; elaborar o plano de aula, 
selecionando ou preparando os temas do programa e determinando a metodologia com base nos objetivos 
previstos, para obter melhor rendimento do ensino; selecionar ou preparar o material didático, valendo-se das 
próprias aptidões, criatividade e iniciativas, ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação 
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizagem; ministrar conteúdos teóricos práticos pertinentes, propiciando aos 
alunos momentos de leitura e interpretação de textos, explicações através de exposição teórica, dinâmica de 
grupos, pesquisas, exercícios práticos complementares - induzindo-os a expressar suas ideias através de debates, 
questionários e outras técnicas didáticas - em função de uma desinibição verbal e escrita, de desenvolvimento da 
criatividade e de extensão e fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios 
usuais de avaliação, baseando-se nos assuntos focalizados e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e atestar a validade dos métodos de ensino utilizados; organizar e promover junto à 
classe trabalhos complementares, incentivando o funcionamento do clube de classe, biblioteca ou organizações 
similares e orientando as atividades em função de estimular o gosto pela leitura e concorrer na socialização dos 
alunos e formação integral dos mesmos; registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no 
livro de frequência, em função de possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; executar outras tarefas 
correlatas. Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 

 
CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 
Ministrar aulas correspondentes ao currículo de sua disciplina: estudar o programa do curso, analisando o conteúdo 
do mesmo, em função do planejamento das aulas em sua respectiva disciplina; elaborar o plano de aula, 
selecionando ou preparando os temas do programa e determinando a metodologia com base nos objetivos 
previstos, para obter melhor rendimento do ensino; selecionar ou preparar o material didático, valendo-se das 
próprias aptidões, criatividade e iniciativas, ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação 
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizagem; ministrar conteúdos teóricos práticos pertinentes, propiciando aos 
alunos momentos de leitura e interpretação de textos, explicações através de exposição teórica, dinâmica de 
grupos, pesquisas, exercícios práticos complementares - induzindo-os a expressar suas ideias através de debates, 
questionários e outras técnicas didáticas - em função de uma desinibição verbal e escrita, de desenvolvimento da 
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criatividade e de extensão e fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios 
usuais de avaliação, baseando-se nos assuntos focalizados e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e atestar a validade dos métodos de ensino utilizados; organizar e promover junto à 
classe trabalhos complementares, incentivando o funcionamento do clube de classe, biblioteca ou organizações 
similares e orientando as atividades em função de estimular o gosto pela leitura e concorrer na socialização dos 
alunos e formação integral dos mesmos; registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no 
livro de frequência, em função de possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; executar outras tarefas 
correlatas. Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 

 
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 
Ministrar aulas correspondentes ao currículo de sua disciplina: estudar o programa do curso, analisando o conteúdo 
do mesmo, em função do planejamento das aulas em sua respectiva disciplina; elaborar o plano de aula, 
selecionando ou preparando os temas do programa e determinando a metodologia com base nos objetivos 
previstos, para obter melhor rendimento do ensino; selecionar ou preparar o material didático, valendo-se das 
próprias aptidões, criatividade e iniciativas, ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação 
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizagem; ministrar conteúdos teóricos práticos pertinentes, propiciando aos 
alunos momentos de leitura e interpretação de textos, explicações através de exposição teórica, dinâmica de 
grupos, pesquisas, exercícios práticos complementares - induzindo-os a expressar suas ideias através de debates, 
questionários e outras técnicas didáticas - em função de uma desinibição verbal e escrita, de desenvolvimento da 
criatividade e de extensão e fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios 
usuais de avaliação, baseando-se nos assuntos focalizados e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e atestar a validade dos métodos de ensino utilizados; organizar e promover junto à 
classe trabalhos complementares, incentivando o funcionamento do clube de classe, biblioteca ou organizações 
similares e orientando as atividades em função de estimular o gosto pela leitura e concorrer na socialização dos 
alunos e formação integral dos mesmos; registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no 
livro de frequência, em função de possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; executar outras tarefas 
correlatas. Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 

 

 
CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
Ministrar aulas correspondentes ao currículo de sua disciplina: estudar o programa do curso, analisando o conteúdo 
do mesmo, em função do planejamento das aulas em sua respectiva disciplina; elaborar o plano de aula, 
selecionando ou preparando os temas do programa e determinando a metodologia com base nos objetivos 
previstos, para obter melhor rendimento do ensino; selecionar ou preparar o material didático, valendo-se das 
próprias aptidões, criatividade e iniciativas, ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação 
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizagem; ministrar conteúdos teóricos práticos pertinentes, propiciando aos 
alunos momentos de leitura e interpretação de textos, explicações através de exposição teórica, dinâmica de 
grupos, pesquisas, exercícios práticos complementares - induzindo-os a expressar suas ideias através de debates, 
questionários e outras técnicas didáticas - em função de uma desinibição verbal e escrita, de desenvolvimento da 
criatividade e de extensão e fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios 
usuais de avaliação, baseando-se nos assuntos focalizados e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e atestar a validade dos métodos de ensino utilizados; organizar e promover junto à 
classe trabalhos complementares, incentivando o funcionamento do clube de classe, biblioteca ou organizações 
similares e orientando as atividades em função de estimular o gosto pela leitura e concorrer na socialização dos 
alunos e formação integral dos mesmos; registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no 
livro de frequência, em função de possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; executar outras tarefas 
correlatas. Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 

 
CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
Ministrar aulas correspondentes ao currículo de sua disciplina: estudar o programa do curso, analisando o conteúdo 
do mesmo, em função do planejamento das aulas em sua respectiva disciplina; elaborar o plano de aula, 
selecionando ou preparando os temas do programa e determinando a metodologia com base nos objetivos 
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previstos, para obter melhor rendimento do ensino; selecionar ou preparar o material didático, valendo-se das 
próprias aptidões, criatividade e iniciativas, ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação 
Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizagem; ministrar conteúdos teóricos práticos pertinentes, propiciando aos 
alunos momentos de leitura e interpretação de textos, explicações através de exposição teórica, dinâmica de 
grupos, pesquisas, exercícios práticos complementares - induzindo-os a expressar suas ideias através de debates, 
questionários e outras técnicas didáticas - em função de uma desinibição verbal e escrita, de desenvolvimento da 
criatividade e de extensão e fixação dos conhecimentos adquiridos; elaborar e aplicar provas e outros exercícios 
usuais de avaliação, baseando-se nos assuntos focalizados e na capacidade média da classe, para verificar o 
aproveitamento dos alunos e atestar a validade dos métodos de ensino utilizados; organizar e promover junto à 
classe trabalhos complementares, incentivando o funcionamento do clube de classe, biblioteca ou organizações 
similares e orientando as atividades em função de estimular o gosto pela leitura e concorrer na socialização dos 
alunos e formação integral dos mesmos; registrar a matéria dada e os trabalhos efetivados, fazendo anotações no 
livro de frequência, em função de possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso; executar outras tarefas 

correlatas. Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 
 

 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL P1 (PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL) 
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar dados 
relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer mecanismos de avaliação; 
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de observação 
dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
participar de cursos de formação e treinamentos; participar da elaboração e execução do plano político-pedagógico; 
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins. Manter uma convivência saudável, respeitosa e 
colaborativa com a equipe de trabalho. 
 
 
CARGO: PROFESSOR NÍVEL P3 (1º ao 5º) 
Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar e interpretar dados 
relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno; estabelecer mecanismos de avaliação; 
implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; organizar registros de observação 
dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; ministrar os dias letivos e 
horas-aula estabelecidos; colaborar com as atividades e articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
participar de cursos de formação e treinamentos; participar da elaboração e execução do plano político-pedagógico; 
integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins. 
 
 
CARGO: PSICÓLOGO 
Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo, identificando as 
vulnerabilidades de indivíduos ou famílias e as necessidades de ofertar orientações qualificadas, fundamentados 
em pressupostos teórico-metodológicos, éticos e legais; articular serviços e recursos para atendimento, 
encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; desenvolver atividades socioeducativas de apoio, 
acolhida, reflexão e participação, que visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária; atendimento à 
família (acolhimento, entrevistas, orientação, visitas domiciliares) sempre com a perspectiva multidisciplinar e 
levando-se em consideração a missão e os objetivos do serviço;  

 
CARGO: QUÍMICO 
Programar, organizar, orientar e supervisionar, dentro de padrões pré-estabelecidos, as atividades referentes á 
operação do sistema de captação e tratamento de água e esgoto; Preparar reagentes químicos, fazer análises 
físico-químicas e bacteriológicas; Confeccionar relatórios e enviar aos órgãos exigentes; Controlar os estoques de 
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produtos químicos utilizados no tratamento da água e de reagentes e materiais utilizados no laboratório para 
licitações; Operar e verificar os aparelhos de laboratório, mantendo-os em funcionamento; Atuar no tratamento de 
água e de efluentes, realizar especificações técnicas aplicando as portarias e normas vigentes no que tange ao 
controle da qualidade da água e do esgotamento sanitário; Responsabilizar-se tecnicamente pelo tratamento da 
água e esgoto perante o Conselho Regional de Química; Fazer análises da água e esgoto; Implantar as normas e 
procedimentos para determinar a qualidade da água distribuída; Orientar os operadores da Estação de Tratamento 
de Água e da Estação de Tratamento de Esgoto, visando a qualidade do tratamento da água e do esgoto; Aplicar e 
fazer cumprir as normas vigentes sobre controle de qualidade da água distribuída e tratamento do esgoto; Operar 
micro computador e sistemas utilizados pelo serviço de Tratamento de Água e Esgoto na área afim; Instruir e 
supervisionar a higiene da Estação de Tratamento de Água e da Estação de Tratamento de Esgoto e captação; 
Cumprir escalas de revezamento; Executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Coordenar os trabalhos desenvolvidos na Secretaria do Centro Municipal de Educação Infantil ou Escola Municipal; 
redigir e fazer expedir toda a correspondência, submetendo-a à assinatura do Diretor do Centro Municipal de 
Educação Infantil ou de Escola Municipal; manter sob sua responsabilidade ou guarda o arquivo e o material de 
secretaria; cumprir e fazer cumprir as determinações legais e as ordens do Diretor ou de quem o substitua; manter e 
fazer manter atualizada a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos professores 
e à vida escolar dos alunos; assinar juntamente com o Diretor os documentos de vida escolar; lavrar e subscrever 
todas as atas da Secretaria do Centro de Educação Infantil ou Escola Municipal; executar outras tarefas correlatas. 
Manter uma convivência saudável, respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 

 
CARGO: SERVENTE ESCOLAR 
Executar atividades de limpeza, manutenção e conservação de unidades escolares e bens móveis nela existentes; 
Executar, sob supervisão, atividades de preparo e serventia de merenda escolar aos alunos na rede de ensino 
municipal; Executar atividades de auxílio em nível básico nas unidades do sistema municipal de ensino; Executar 
tarefas existentes ou a serem criadas a qualquer tempo comuns ao cargo. Manter uma convivência saudável, 
respeitosa e colaborativa com a equipe de trabalho. 

   
CARGO: SUPERVISOR ESCOLAR 
Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta Pedagógica, dos Planos de Estudo e dos 
Regimentos Escolares; investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em integração com 
outros profissionais da Educação e integrantes da Comunidade; supervisionar o cumprimento dos dias letivos e 
horas/aula estabelecidos legalmente; velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos 
estabelecimentos de ensino; assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recuperação dos 
alunos com menor rendimento, em colaboração com todos os segmentos da Comunidade Escolar, objetivando a 
definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; promover atividades de estudo e pesquisa na área 
educacional, estimulando o espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação; emitir parecer 
concernente à Supervisão Educacional; acompanhar estágios no campo de Supervisão Educacional; planejar e 
coordenar atividades de atualização no campo educacional; propiciar condições para a formação permanente dos 
educadores em serviço; promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a 
comunidade, criando processos de integração com a escola; assessorar os sistemas educacionais e instituições 
públicas e privadas nos aspectos concernentes à ação pedagógica.  

 

 
CARGO: TRATORISTA 
Operar tratores e reboques montados sobre rodas em vias públicas urbanas e zona rural, para carregamento e 
descarregamento de materiais, recolhimento de entulhos, roçadas de terreno, preparo da terra e desobstrução de 
vias públicas; Operar trator provido de rolo compressor para estender as camadas de asfalto na construção de 
estrada e operação tapa buraco, acionando dispositivo para posicioná-los segundo as necessidades do trabalho; 
Efetuar operações de máquinas agrícolas, acionando comandos no processo de arar, gradear e roças a terra, por 
meios mecânicos, favorecendo o processo de plantio e fornecendo apoio aos pequenos e médios produtores; 
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Controlar painel de comandos e instrumentos; conferir ruídos de máquinas e implementos; controlar barras de 
pulverização; misturar agrotóxicos e fertilizantes; carregar e descarregar adubos e colheitas; fixar balizas em solo; 
 Ajustar máquinas e implementos; Regular altura de máquinas e implementos; ajustar profundidade e largura de 
implementos; regular velocidade de máquinas; regular quantidade de sementes e adubos; inverter polias; ajustar 
baliza de plantadeira; Preparar máquinas e implementos, e ainda observar as condições do trator no que se refere à 
manutenção, limpeza, conservação, verificando pneus, combustível, etc. 

 

 
CARGO: VIGIA 
Controlar entrada e saída de servidores, identificando-os quando necessário, não permitindo a infração de normas; 
controlar entrada e saída de veículos, identificando os motoristas; controlar entrada e saída de materiais, checando 
as notas fiscais ou documentos de autorização; efetuar ronda; fiscalizar o trânsito interno de veículos; fazer cumprir 
as normas e a disciplina nas dependências da Prefeitura, bem como em praças e jardins, com relação à segurança; 
fazer o registro de qualquer ocorrência que indique infração das normas dentro da Prefeitura; observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
Eu, ______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 

____________________, estado de ____________, no endereço ____________________, 

portador da cédula de identidade nº_______________, CPF nº ____________________, 

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

_______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 

____________________________, estado de _____________________, no endereço 

_______________________________________, portador da cédula de identidade nº 

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

no inscrição no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas, Edital n° 

01/2018, no cargo de __________________________, junto à banca organizadora do Certame, 

a empresa Reis & Reis Auditores Associados, podendo em meu nome, firmar o requerimento de 

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

 
 

Local e data: ___________________________________, __/__/____ 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO (UM RECURSO POR FOLHA) 

 
À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Recurso Administrativo – Concurso Público Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas/MG, edital nº 
01/2018. 
 
Marque abaixo o item cujo é objeto de recurso: 
 

[   ] Edital. 

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

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

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

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

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

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

[   ] Outras fases do Edital. Especificar: ___________________________________________________________. 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Preenchimento obrigatório): 
 

Nº de Inscrição:  

Nome:  

Cargo:  

 
PREENCHER NO CASO DE RECURSO SOBRE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
 

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

 

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

 

Prezados Senhores, venho através deste, solicitar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

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

Assinatura: __________________________________________________. 
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ANEXO VIII 
F O R M U L Á R I O  D E  P E D I D O  D E  I S E N Ç Ã O  D A  T A X A  D E  I N S C R I Ç Ã O  

 

C A R G O  P R E T E N D I D O :                                                                                                                                   
                                      

NOME COMPLETO 

                                      

NIS - CADÚNICO 

                                      

  SEXO DOCUMENTO DE IDENTIDADE             CPF                    DATA  
M F                                     

                             

D A D O S  R E S I D E N C I A I S                                                                                                                                  
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC) 

 
 

ERO                                         

                                      

 
 
NÚMERO            COMPLEMENTO   BAIRRO  

 
 
CEP 

 

                                  -    

 
 
 
CIDADE/ESTADO 

  
 
 
DDD            TELEFONES 

 

                                      

                                      

 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Monte Alegre de Minas/MG, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2018, em 

especial o item 4.4. 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, 
podendo a Comissão de Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de 
irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar medidas legais 
contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, 
inciso LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e submeto-

me às normas do edital.  

 

*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que comprovem  renda familiar mensal, per 

capta, igual ou inferior a meio salário mínimo, através da documentação solicitada no item 4.4 do edital. 

 

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente tem que executar todos os 

procedimentos exigidos no item 4.4. 

Nestes termos, peço deferimento. 

*Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de inscrição.  

 

ANEXO IX 

E-MAIL                                                                                                                                                                

                        

ASSINATURA DO REQUERENTE 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

MONTE ALEGRE DE MINAS/MG 

Edital de Concurso Público nº 01/2018  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados  
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MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA 
PROVA 

 
 

____________________________________, ______ de ____________________ de 2018. 

À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Concurso Público Edital nº. 01/2018 Concurso 
Público Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Minas/MG. 
 

 
Nome: ______________________________________________________________________________________ 

Nº. de Inscrição: ______________________________________________________________________________ 

Emprego: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Descrição da deficiência: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Necessidade especial para realização da prova: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

______________________________ 

(Assinatura do candidato) 

ANEXO X 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

MONTE ALEGRE DE MINAS/MG 

Edital de Concurso Público nº 01/2018  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados  
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MODELO DE FORMULÁRIO PARA LAUDO MÉDICO 

 
 
Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da 

deficiência __________________ código internacional da doença (CID – 10) ____________, sendo compatível a 

deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do emprego de __________________________ 

disponibilizado no Concurso Público, conforme Edital nº 01/2018 Concurso Público Prefeitura Municipal de Monte 

Alegre de Minas/MG. 

 
 
Local e Data: ____________________________________, ______ de ____________________ de 2018. 

Assinatura do médico: ___________________________________________________. 

Nome do médico: _______________________________________________________. 

Número do CRM: _______________________________________________________. 

 
 
Carimbo do médico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de 
deficiência/doença do candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

MONTE ALEGRE DE MINAS/MG 

Edital de Concurso Público nº 01/2018  

Organização: Reis & Reis Auditores Associados  
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ANEXO XI 
Modelo de Formulário Envio de Títulos 

 
(SOMENTE PARA OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR) 

 
Edital de Concurso Público nº 01/2018 – PROVA DE TÍTULOS 

 
À BANCA EXAMINADORA DA REIS & REIS AUDITORES ASSOCIADOS 
Ref.: Solicitação de contagem de pontos conforme item 7.3 e subitens. 

Nº INSCRIÇÃO*  

CARGO*  

NOME DO CANDIDATO*  

 
Relação dos Títulos Entregues: 

 

Nº DESCRIÇÃO DO TÍTULO 
PONTUAÇÃO 
SOLICITADA 

PONTUAÇÃO CONCEDIDA PELA 
ORGANIZADORA  

(NÃO PREENCHER) 

01   
 

02   
 

(*) Preenchimento obrigatório. 
 
7.3.5 O Curso de Aperfeiçoamento; Especialização; Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou Doutorado, será considerado desde que 
compatível com o cargo optado pelo candidato, concluído e que mencione no respectivo certificado a carga horária correspondente 
descriminando as horas. Os títulos sem conteúdo e/ou sem carga horária não serão validados 
 
7.3.6 Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório, expedidos por instituição de ensino ou aperfeiçoamento de 
Recursos Humanos reconhecidos pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura - e deverão se referir à área correspondente ao cargo a que o 
candidato tenha se inscrito. 
 
7.3.7 Não serão considerados títulos de curso ainda em andamento, o mesmo deverá estar concluído até a data Do protocolo do mesmo definida 
no edital. 

 
7.3.8 Não serão aceitos títulos de matérias isoladas dentro de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. 

 
7.3.7 Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira, somente serão considerados quando traduzidos para a Língua Portuguesa. 

 
7.3.8 Não serão pontuados títulos em decorrência de conclusão de graduação e relativos cursos preparatórios a quaisquer serviços prestados, 
remunerados ou não, inclusive tempo de serviço público ou privado, estágios ou monitorias, bem como participação em cursos, simpósios, 
congressos, etc, como docente, palestrante ou organizador. 

 
7.3.9 Será vedada, após entrega dos certificados, qualquer substituição, inclusão ou complementação; 

 
7.3.10  Somente serão aceitos e avaliados os títulos entregues no prazo estabelecido. 

 
7.3.11 Os documentos entregues como Títulos não serão devolvidos aos candidatos. 

 
7.3.11 Os títulos entregues em desacordo com o estabelecido não serão pontuados. 

 
7.3.12  A avaliação dos títulos apresentados será feita pela comissão da banca examinadora da Reis e Reis Auditores Associados. 

 

________________________, ______ de ___________________ de ________ 
 

_________________________________________ 
Assinatura candidato 


