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Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2006 
De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Dom Silvério/MG, Sr. José Maria Repolês, a Secretaria Municipal de 
Administração torna público que estarão abertas inscrições ao Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos 
de seu Quadro de Pessoal e criação de cadastro reserva nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste 
Edital. 
 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Os cargos, vagas, escolaridades, carga horária, vencimentos e valores de inscrição são os constantes do Anexo I, deste Edital. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei. 
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital. 
 
3 - DAS CONDIÇÕES PARA POSSE 
 
3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
3.2. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
3.3. Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos. 
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos. 
3.5. Ter bons antecedentes relativamente a delitos contra o patrimônio, os costumes e a Administração Pública, no período 
imediatamente anterior a 5 (cinco) anos à data da posse. 
3.6. Ter boa saúde física e mental. 
3.7. Atender aos pré-requisitos do cargo, constantes deste Edital. 
 
4 - DAS INSCRIÇÕES 
 
LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS: 
 
4.1 – PERÍODO DE 29/05 a 09/06/2006, de 8:00 às 11:00 e de 13:00 às 17:00 horas, exceto sábado e domingo. 
 
4.2 – NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 
4.3. Documentação exigida: O candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através de 
procuração específica com firma reconhecida em cartório, os seguintes documentos: 
a) Requerimento de inscrição preenchido em modelo próprio fornecido no local de inscrição, no qual o candidato declare 
atender aos requisitos exigidos e submeter-se às normas expressas neste Edital. 
b) Comprovante de recolhimento do valor de inscrição do cargo pretendido no Banco do Brasil, agência nº 3608-0, conta 
corrente nº 5.009-1, em nome de Magnus Auditores e Consultores Associados. 
b) Original e fotocópia da cédula de identidade ou de documento equivalente, de valor legal. No caso de inscrição por 
procuração, deverão ser apresentados também original e cópia de documento do procurador. 
 
Outras Informações: 
 
4.4 Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela inscrição, salvo em caso de não realização do concurso por culpa ou 
omissão exclusiva da Administração. 
 
4.5 O pedido de inscrição implicará por parte do candidato no conhecimento e na aceitação das normas deste Edital. 
 
4.6 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes na ficha de inscrição, bem como a apresentação de documentos ou 
informações falsas ou inexatas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, em 
qualquer época. 
 
4.7 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do 
presente concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 
 
4.8 Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscreverem no presente concurso, desde 
que essas necessidades especiais sejam  compatíveis com as atribuições do cargo e declaradas no ato da inscrição conforme o 
item 9.10 deste Edital. 
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5 - DAS PROVAS 
 
O processo seletivo constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha, Prova Prática e Prova de Títulos. 
 
5.1 As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório, serão aplicadas para todos os cargos e terão duração 
máxima de 3 (três) horas. 
 
5.1.1 O conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será composto de 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) opções de 
respostas cada, valorizado de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo 2,5 (dois e meio) o valor de cada questão. 
 
5.1.2 Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos distribuídos no 
conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha.  
 
5.1.3 O programa de provas para as questões de múltipla escolha é o constante do Anexo II deste Edital. 
 
5.2 As Provas Práticas, de caráter eliminatório, serão aplicadas para os candidatos aos cargos de: Motorista e Operador de 
Máquinas, e constarão de: 
 
5.2.3 - Para os candidatos ao cargo de Motorista, exame de direção em veículo  a  ser  definido  pela Comissão de Concurso, 
avaliado por examinador habilitado, resultando  em  Laudo  de  Avaliação  Técnica, avaliando  desta  forma  a  capacidade  
prática  do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo, conforme critérios preestabelecidos, separados por tipo 
de falta, a seguir: 
 
I – FALTA GRAVE – MENOS 15,0 PONTOS POR FALTA: 
- Deixar de observar e respeitar as placas de sinalização; 
- Arrancar o veículo com a porta aberta; 
- Uso incorreto do cinto de segurança; 
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova. 
II – FALTA MÉDIA – MENOS 7,5 PONTOS POR FALTA: 
- Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
- Controle incorreto de embreagem; 
- Arrancar o veículo sem soltar o freio de mão; 
- Avanço sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga e/ou na marcha-à-ré rente ao meio-fio. 
III – FALTA LEVE – MENOS 2,5 PONTOS POR FALTA: 
- Movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 
- Manuseio irregular do câmbio; 
- Regulagem incorreta dos retrovisores; 
- Uso incorreto dos instrumentos do painel. 
 
5.2.3.1 A não execução do teste na totalidade do percurso preestabelecido ou falhas como colisão com outro veículo ou 
qualquer objeto presente no percurso, subir no meio-fio ou colocar em risco a vida dos passageiros que se encontrarem no 
veículo na hora do teste e de transeuntes, implicará na reprovação do candidato. 
 
5.2.3.2 Os candidatos deverão apresentar sua habilitação (CNH) ao examinador no ato da prova. 
 
5.2.4 Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas, avaliação do conhecimento e da habilidade prática e técnica do 
candidato no desempenho das atividades da função. 
 
5.2.5 A Prova Prática será avaliada na escala de 0  (zero) a 100 (cem) pontos e será aprovado o candidato que obtiver, no 
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos pontos. 
 
5.2.6 Serão convocados para a realização das Provas Práticas somente os primeiros colocados nas provas objetivas de múltipla 
escolha, em número equivalente a 10 (dez) vezes o número de vagas oferecidas, seguida a ordem de classificação. 
 
5.3. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, atribuirá ao candidato ao cargo de Professor II – Educação Física, detentor de Pós-
Graduação (mínimo 360 horas), 5 (cinco) pontos. 
 
5.3.1 Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada do diploma e/ou certificado, no ato da inscrição, em envelope 
contendo o nome do candidato e seu número de inscrição. 
 
5.3.2 A avaliação dos títulos apresentados será feita pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Dom Silvério, e 
posteriormente enviados a Magnus Auditores para seu processamento. 
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6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
6.1 As Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Práticas serão realizadas no Município de Dom Silvério, no dia 02/07/2006. 
 
6.2 Estarão afixadas na Sede da Prefeitura Municipal de Dom Silvério, nos demais órgãos e escolas públicas municipais e 
disponibilizadas no site: www.magnusauditores.com.br, a partir do dia 28/06/2006, respectivamente, planilhas contendo os 
horários e locais de realização das Provas. 
 
6.3  O  ingresso nos locais de provas só será permitido dentro do horário estabelecido e ao candidato que apresentar 
o Comprovante de Inscrição, juntamente com a Cédula Oficial de Identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou 
Certificado de Reservista ou Carteira do Conselho Regional correspondente à sua atividade profissional. Como o documento 
não ficará retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.  
 
6.4  Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento do 
candidato em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o motivo alegado. 
 
6.5 Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários preestabelecidos. 
 
6.6  O  candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos,  munido  de caneta 
tipo esferográfica azul ou preta. 
 
6.7 Não será permitido o uso de máquina calculadora. 
 
6.8 O candidato portador de necessidades especiais, que necessitar de provas em condições especiais, deverá informar  no ato 
da inscrição, através de requerimento. 
 
6.9 O candidato deverá transcrever suas respostas no Cartão de Respostas com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
6.10  Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou  rasura, ainda 
que legível. 
 
6.11 Será excluído do concurso o candidato que: 
a) Se apresentar após o horário estabelecido; 
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado; 
c) Não apresentar o Comprovante de Inscrição e documento de identidade; 
d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, 
oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda que venha a tumultuar a sua realização; 
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia de um fiscal. 
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes. 
 
6.12 Não haverá revisão de provas. 
 
6.13 O candidato, ao terminar a prova, deverá entregar ao fiscal somente seu Cartão de Respostas. 
 
6.14 Serão consideradas, exclusivamente, as respostas marcadas no Cartão de Respostas, não sendo atribuído ponto a 
questão que contenha mais de uma resposta assinalada, emenda, rasura ou não marcada. 
 
7 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE 
 
7.1  Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 50% (cinqüenta por cento) dos pontos das provas 
Objetivas de Múltipla Escolha ou Prática, esta quando houver. 
 
7.2 A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Múltipla Escolha, 
Prática e de Títulos.  
 
7.3  Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito  de classificação, 
sucessivamente, ao candidato que: 
 
a) Obtiver o maior número de pontos na Prova Específica, quando houver; 
b) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Português; 
c) Obtiver o maior número de pontos na Prova Prática, quando houver; 
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d) Obtiver o maior número de pontos na Prova de Títulos; 
e) For o mais idoso. 
 
8 - DOS RECURSOS 
 
8.1 Caberá recurso, em única e última instância, à Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Dom Silvério: 
 
8.1.1 Contra questão da prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos primeiros dois dias seguintes ao da divulgação do gabarito 
oficial, desde que demonstrado erro material, divulgação esta que ocorrerá até o 1º dia útil após a realização das provas. 
 
8.1.2 Contra os resultados, nos primeiros três dias seguintes ao da divulgação, desde que demonstrado erro material; 
 
8.2 Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou não fundamentados, os que 
não contiverem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos 
preestabelecidos. 
 
8.3 Os  recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Dom Silvério ou na sede da 
Magnus Auditores e Consultores Associados, no horário de expediente e encaminhados à Comissão de Concurso Público. 
 
8.4 Se o julgamento dos recursos resultar em anulação de questão, a pontuação correspondente à questão anulada será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido, não se admitindo recurso da decisão da Banca 
Examinadora. 
 
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
9.1 O candidato, ao ser nomeado, submeter-se-á ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Dom Silvério. 
 
9.2  A Comissão de Concurso Público terá a responsabilidade de acompanhar a realização do Concurso, receber os recursos, 
encaminhando-os à Magnus Auditores e Consultores Associados que fará estudo, fornecendo parecer. 
 
9.3  O prazo de validade do presente concurso é de 02 (dois) anos, contados da data da homologação do  resultado final, 
podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos. 
 
9.4 Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório, de três anos, conforme definido na Emenda 
Constitucional nº 19/98, durante o qual sua eficiência e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo. 
 
9.5  A aprovação no Concurso não assegura direito à nomeação, mas esta, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem 
de classificação dos candidatos e seu prazo de validade.   
 
9.6 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do 
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 
 
9.7 A Prefeitura Municipal de Dom Silvério e a Magnus Auditores e Consultores Associados não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 
 
9.8  As convocações para posse serão através de publicação de editais no Órgão Oficial (Jornal Minas Gerais) e no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal. 
 
9.9 Toda informação referente à realização do Concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal de Dom Silvério, através da 
Comissão de Concurso. 
 
9.10 Ficam reservadas 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas para pessoas portadoras de necessidades especiais, 
conforme previsto no ANEXO I, em cumprimento às normas legais, desde que compatíveis com o exercício do cargo e 
declaradas no ato da inscrição. O candidato que não declarar ser portador de necessidades especiais no ato de sua inscrição 
não poderá fazê-lo posteriormente. 
 
9.10.1 Os candidatos deverão declarar, em requerimento próprio (o próprio formulário de inscrição), serem portadores de 
necessidades especiais, especificando-as no ato da inscrição, juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível das necessidades especiais, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, bem como sua provável causa. 
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9.10.2 Os portadores de necessidades especiais, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico, que terá decisão 
terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência que não o incapacite para o 
exercício do cargo. 
 
9.10.3 O candidato deverá solicitar, no ato de sua inscrição, caso necessite, condições especiais para realização das provas, 
em campo especificado na ficha de inscrição. 
 
9.10.4 É considerado portador de necessidades especiais aquele que se enquadrar nas condições especificadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99. 
 
9.10.5 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a portadores de necessidades especiais, estas serão 
preenchidas  pelos demais concursados, com a estrita observância da ordem de classificação. 
 
9.11 O candidato aprovado, quando nomeado, deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, para efeito de 
posse no cargo: 
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 
b) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento dos filhos, se tiver; 
c) Fotocópia autenticada do CPF; 
d) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade; 
e) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver); 
f) Laudo médico favorável, fornecido por junta médica do serviço de saúde da Prefeitura Municipal de Dom Silvério; 
g) 02 (duas) fotografias 3x4; 
h) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor com o comprovante de votação na última eleição; 
i) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
j) Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo, bem como registro no órgão 
competente, quando cabível; 
k) Declaração de não acumulação de cargos públicos, exceto nos casos previstos em lei; 
l) Declaração de bens e valores componentes do patrimônio individual; 
m) Certidão negativa de antecedentes criminais. 
 
9.12 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Dom 
Silvério, ouvida a Magnus Auditores e Consultores Associados, empresa responsável pela execução do Concurso. 
 
9.13 Caberá ao Prefeito Municipal a homologação do resultado final. 
 
9.14 Todas as informações referentes ao concurso serão afixadas no saguão da Prefeitura Municipal de Dom Silvério e 
disponibilizadas no site da Magnus: www.magnusauditores.com.br 
 
 
 
 
Dom Silvério/MG, 23 de maio de 2006. 
 

 
 
_______________________________________ 
Luiz Afonso Cotta 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
_______________________________________ 
José Maria Repolês 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 
CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTO, VALOR DA INSCRIÇÃO E TURNO DAS PROVAS 

 
Denominação do Cargo 

 
 

Nº de 
Vagas 

Escolaridade e  
Pré-Requisito 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Mensal  

 (R$) 

Valor da Inscrição 
(R$) 

Agente Administrativo 03* Ensino Médio 40 603,14 30,00 

Agente de Saúde 01 Ensino Fundamental 
Completo 

40 367,50 20,00 

Agente Fiscal 01 Ensino Médio 40 670,15 35,00 

Auxiliar de Secretaria 02 Ensino Médio 40 402,09 25,00 

Auxiliar de Enfermagem 01 Ensino Médio, com registro no 
COREN 

40 367,50 20,00 

Monitor 03 Ensino Médio/Magistério 40 367,50 20,00 

Motorista 02 Ensino fundamental 
Completo, com CNH “D” 

40 519,37 30,00 

Operador de Máquinas 02 4ª série do Ensino 
Fundamental, com habilitação 

40 552,87 30,00 

Professor I 03 Ensino Médio em Magistério 24 452,35 25,00 

Professor II – Educação Física 01 Nível Superior na área, com 
licenciatura 

24 552,87 30,00 

Servente Escolar 03 Ensino fundamental Completo 40 367,50 20,00 

Técnico em Enfermagem 01 Ensino Médio/Enfermagem, 
com registro no COREN 

40 519,37 30,00 

Técnico de Laboratório 01 Ensino Médio/Téc. de 
Laboratório 

40 519,37 30,00 

* Reserva de 01 (uma) vaga para pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 

TIPOS DE PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
Cargos Provas Quantidade de 

questões 
Motorista 
Operador de Máquinas 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Prática 

15 
10 
15 
- 

Agente de Saúde 
Servente Escolar 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
 

15 
10 
15 
 

Agente Administrativo 
Agente Fiscal 
Auxiliar de Secretaria 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Básicos de Informática 

 

10 
10 
10 
10 
 

Monitor 
Professor I 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Específicos 
 

15 
10 
15 

Auxiliar de Enfermagem 
Professor II – Educação Física 
Técnico em Enfermagem 
Técnico de Laboratório 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 
 

15 
10 
15 
- 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO/MG – EDITAL 01/2006 7

Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2006 

 ANEXO II 
PROGRAMA DE PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

�

CARGO DE NÍVEL 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

OPERADOR DE MÁQUINA. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Encontro Vocálico; Encontro Consonantal; Sílaba 
Tônica; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Frase, Tipos de Frase; Substantivo Próprio e 
Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Sujeito e Predicado.  
 
Bibliografia sugerida: 
Livros didáticos da Língua Portuguesa de 1ª a 4ª série do ensino fundamental. Gramáticas Normativas. E outros livros 
didáticos que abrangem o programa proposto. 
�

MATEMÁTICA: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações de Mesmo Denominador; 
Números Decimais; Sistema Monetário, Medidas de  Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Perímetro. 
 
Bibliografia sugerida: 
Giovanni Jr & Bonjorno (1ª a 4ª - ed. FTD); Matemática – Registrando descobertas (Barroso Lima, Maria Aparecida – 
Ediouro); E outros livros que abrangem o programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História do Brasil de 1ª a 4ª série. 
Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente e 
Social do Brasil e do Estado de Minas Gerais. 
 
Bibliografia sugerida: 
Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto. 

 
CARGOS DE NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
AGENTE DE SAÚDE, MOTORISTA, SERVENTE ESCOLAR. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: TEXTO: Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra; 
classificação dos fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais; dígrafos; 
sílabas; tonicidade das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; 
representação das unidades de medida; emprego do hífen. MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de 
formação de palavras; reconhecimento, emprego, flexões e classificações das classes gramaticais. SINTAXE: A estrutura 
da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período composto (classificação e emprego das orações); 
emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da crase, concordância verbal e nominal. 
 
Bibliografia sugerida: 
TERRA, Ernani. Gramática de Hoje. Editora Scipione; FARACO e MOURA. Gramática. Editora Ática; E outros livros que 
abrangem o programa proposto. 
 
MATEMÁTICA: Sistema de medida, Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades usuais de tempo, 
Razões, Proporções, Grandezas direta e inversamente proporcionais, Regra de três simples e composta, Porcentagem, 
Juros, Conjuntos Numéricos, MDC e MMC, Equações e inequações de 1º grau, Sistema de equações, Produtos Notáveis, 
Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
Bibliografia sugerida: 
A Conquista da Matemática (Giovanni, Castrucci e Giovanni Jr – Ed. FTD); Matemática na medida certa (Jakubo e Lelis – 
ED- Scipionne); Fundamentos de Matemática (Osvaldo Dolce e José Nicolau Pompeu); E outros livros que abrangem o 
programa proposto. 
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CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 5ª a 8ª série. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente e Social do Brasil e do Estado de Minas Gerais. 
Testes de raciocínio. 
 

Bibliografia sugerida: 
Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto. 
 

CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO I 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE FISCAL, AUXILIAR DE SECRETARIA. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo.  2 – Conhecimentos Lingüísticos: Fonética: 
fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação 
de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais 
de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência 
verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, 
paronímia, polissemia. 
    
Bibliografia sugerida: 
− CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto – texto da gramática. Editora Saraiva. 
− INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora Scipione. 
− E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º grau; Função 
modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; Determinantes; 
Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos; Polinômios; 
Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, 
Transformações trigonométricas; Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos 
quaisquer.  
   
Bibliografia sugerida: 
− Matemática (Marcondes, Gentil e Sérgio – Ed. Ática). 
− Matemática (José Ruy, Giovanni e José Roberto Bonjorno – Ed. FTD). 
− Matemática na escola do segundo grau (Machado Antônio dos Santos – Atual Editora). 
− Matemática – Temas e Metas (Machado Antônio dos Santos – Atual Editora). 
        
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente e Social do Brasil e do Mundo. Testes de 
raciocínio. 
 
Bibliografia sugerida: 
Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: I - Conceitos básicos de operação de microcomputadores. II - 
Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente de rede Windows. III - Noções básicas de operação de 
microcomputadores e periféricos em rede local. IV - Conhecimento de interface gráfica padrão Windows. V - Conceitos 
básicos para utilização dos softwares do pacote Microsoft Office, tais como: processador de texto, planilha eletrônica e 
aplicativo para apresentação. VI – Conhecimento básico de consulta pela Internet e recebimento e envio de mensagens 
eletrônicas. 
 
Bibliografia Sugerida: 
1. LAQUEY, Tracy e RYER, Jeanne C. Ryer. O Manual da Internet. Rio de Janeiro: CAMPUS, 1994. 
2. Manuais de Produtos OFFICE/MICROSOFT. 
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CARGOS DE NÍVEL ENSINO MÉDIO II 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO DE LABORATÓRIO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo.  2 – Conhecimentos Lingüísticos: Fonética: 
fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação 
de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais 
de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência 
verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, 
paronímia, polissemia. 
 
Bibliografia sugerida: 
− CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto – texto da gramática. Editora Saraiva. 
− INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora Scipione. 
− E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente e Social do Brasil e do Mundo. Testes de 
raciocínio. 
  
Bibliografia sugerida: 
Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos, Administração de 
Medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças transmissíveis; doenças 
transmissíveis não imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças transmissíveis imunizáveis. 
Imunização: Conceito, tipos, principais vacinas e soros utilizados (indicação, contra indicações, doses, vias de 
administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Esterilização: conceito, método de 
esterilização. Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. Assistência de enfermagem à criança: No controle das 
doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas, no controle das verminoses. Assistência de 
enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias: 
hipertensão arterial, pneumonias, hemorragia digestiva, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos 
(distenção, entorços e fraturas). Primeiros Socorros. 
 

Bibliografia Sugerida: 

1. BRUNNER. Enfermagem Médica Cirúrgica. 7ª edição, Interamericana, Rio de Janeiro. 
2. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias. Aspectos Clínicos, Vigilância Epidemiológica e de Controle-
guia de bolso – 1999.  
3. BRUNNER. Prática de Enfermagem. 3ª edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 
4. NEVES, Jaime. Diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio 
de Janeiro. 
5. PEIXOTO, Carmem de Cássia M. Manual do auxiliar de enfermagem.  Atheneu. 
6. Ministério da Saúde. Manual de procedimentos para vacinação. Brasília, 1993. 
7. Ministério da Saúde. Doenças evitáveis por imunização. Brasília, 1993. 
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde 
pública (indicação, contra-indicações,  doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros 
(cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de 
enfermagem e  vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na 
prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar.  Assistência  de enfermagem à 
criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças  diarréicas,  no controle  das infecções 
respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores),  no controle  das principais 
verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose),  na alimentação da criança 
(aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e 
sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, 
insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias;  Sistema digestivo: 
 gastrites e úlceras pépticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema neurológico: caracterização  dos níveis  de 
consciência  e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo-esquelético: traumatismos (distensão, entorços, subluxação 
e fraturas); Procedimentos básicos  de  enfermagem: verificação  da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, 
curativos (técnicas, tipos de curativos), administração  de medicamentos  (diluição, dosagem, vias e  efeitos colaterais); 
Legislação em Enfermagem: Lei do exercício  profissional;  Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional. 
 
Bibliografia sugerida: 
1. BRUNNER, Enfermagem Médica Cirúrgica. 7ª edição, Interamericana, Rio de Janeiro. 
2. NEVES, Jaime. Diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias. 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio 
de Janeiro. 
3. SHULL, Patrícia Dwyer. Enfermagem básica -  Teoria e prática. 1ª edição, Rideel, São Paulo. 
4. Ministério da Saúde. Cadernos da IX Conferência Nacional da Saúde. Brasília, 1992. 
5. Ministério da Saúde. Doenças Evitáveis por Imunização. Brasília, 1993. 
6. Ministério da Saúde, Programa de assistência integral à saúde da mulher.  Bases de ação programática. 
7. Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias. Aspectos clínicos, vigilância  epidemiológica e de controle-
guia de bolso. Brasília – 1999. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO: Fundamentos  Básicos: Materiais utilizados. Medidas de volume. Coleta de material para 
exames. Preparo  de soluções diversas. Limpeza e esterilização. Registro de resultados e organização do material de 
consumo e permanente. Hematologia: Confecção e coloração de esfregaços. Execução de exames rotineiros: 
hematócrito, hemoglobina,  hemossedimentação, contagem de hemácias e leucócitos, tempo de sangria e coagulação. 
Bioquímica: Dosagens bioquímicas de rotina: glicose, colesterol, uréia, creatinina, ácido úrico, triglicérides, 
transaminases. Imunologia. Sistema ABO, RH, DU, COOMBS. Sorologia  - AEO, PCR, LATEX, VDRL. Teste imunológico 
da gravidez. Urina rotina: Caracteres gerais; Pesquisa  de elementos anormais – tiras relativas e reações específicas; 
Obtenção do sedimento urinário. Parasitologia: Métodos para exames  de fezes – HPJ, Bauman Moraes, Kato e Graham. 
Parasitas intestinais e extra-intestinais de interesse médico. 
 
Bibliografia sugerida: 
1. BIER, Otto. Bacteriologia e Imunologia. Ed. Melhoramentos. 
2. BRANDÃO, Jaime P. de Lima; FILHO, Nevio U. Caparica; MENDES, Malker Righi. Manual de Patologia Clínica. 1ª 
Edição Ao Livro Técnico, 1976. 
3. CARVALHO, Willian de Freitas. Técnicas Médicas de Imunohematologia. 4ª Edição Cooperativa Editora de Cultura 
Médica Ltda, 1986. 
4. MOURA, Roberto de Almeida, Técnicas de laboratório. 3ª Ed. Livraria Atheneu, 1987. 
5. NEVES, David Pereira. Parasitologia humana, 1974. 
6. VALLADA, Edigard Pinho. Manual de exames de urina. 4ª Edição Livraria Atheneu, 1981. 
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CARGOS DE NÍVEL MAGISTÉRIO 
 
MONITOR, PROFESSOR I. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo.  2 – Conhecimentos Lingüísticos: Fonética: fonemas, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as classes 
de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da 
oração, as orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de 
palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
Bibliografia sugerida: 
− CAMPEDELLI, Samira Yousseff e SOUZA, Jésus Barbosa. Gramática do Texto – texto da gramática. Editora Saraiva. 
− INFANTE, Ulisses. Curso de Gramática Aplicada aos Textos. Editora Scipione. 
− E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º grau; Função 
modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; Determinantes; 
Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos; Polinômios; 
Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, 
Transformações trigonométricas; Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos 
quaisquer.  
   
Bibliografia sugerida: 
− Matemática (Marcondes, Gentil e Sérgio – Ed. Ática). 
− Matemática (José Ruy, Giovanni e José Roberto Bonjorno – Ed. FTD). 
− Matemática na escola do segundo grau (Machado Antônio dos Santos – Atual Editora). 
− Matemática – Temas e Metas (Machado Antônio dos Santos – Atual Editora). 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: - 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; 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. 
Parâmetros Curriculares Nacionais 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. 
 
Bibliografia sugerida: 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – Lei nº 8.069, de 13/07/1.990: Constituição e Legislação relacionada – São Paulo: 
Cortez, 1.991. 
Constituição da República Federativa do  Brasil – Capítulo III: Da Educação, da Cultura e do Desporto. 
Parâmetros Curriculares Nacionais – Pluralidade Cultural e Orientação Sexual 
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. 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. 
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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. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 

CARGO DE NÍVEL SUPERIOR 
 
PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. Noções gerais e práticas de gramática. 
 
Bibliografia sugerida: 
− CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 42a  Edição, 

2.000. 
− FARACO, C. E. e MOURA, F. M. de. Gramática. São Paulo, Ática, 1a Edição, 1993. 
− TERRA, Ernani. Curso Prático de Gramática. Editora Scipione. 
− E outros livros que abrangem o programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente e Social do Brasil e do Mundo. Testes de 
raciocínio. 
  
Bibliografia sugerida: 
Jornais, Revistas, Telejornais e outros materiais que abrangem o programa proposto. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; 
História da Educação Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; 
Metodologia do ensino da Educação Física; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do 
exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação em Educação 
Física.  
 
Bibliografia sugerida: 
− GUERRA, M – Recreação e Lazer – Sagra DC, Luzatto 5 ed Porto Alegre – 1996 
− LE BOULCH, J. Educação Psicomotora: A Psicocinética na idade escolar – Porto Alegre: Artes Médicas – 1987 
− SCHIMIDT, R A; Aprendizagem e Performance Motora. Dos princípios a prática – São Paulo: ed Movimento – 1993 
− SOUZA, e s e Vago T M (org) Trilhas e Partilhas – Educação Física Escolar e nas Práticas Sociais – Editora Cultura – 

Belo Horizonte 1997 
− E outros livros didáticos que abrangem o programa proposto 
 


