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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
EDITAL N.º 001/2020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

A Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, através da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD,
no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal, torna
pública a realização de concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos
cargos de níveis fundamental, médio e superior para preenchimento de vagas dos quadros de carreiras e
formação de cadastro de reserva para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, nos
termos do disposto na Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005, Lei Municipal n.º 2.177, de 07 de
dezembro de 2005, Decreto Municipal n.º 14.868 de 24 de janeiro de 2012, Decreto Municipal n.º 20.053, de 15
de maio de 2019 e mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1)

1.2)
1.3)

1.4)

1.5)

1.6)

1.7)
1.8)

1.9)

O Concurso Público n.º 001/2020 é regido por este Edital e suas possíveis retificações, e executado
pelo CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA, doravante
denominado CETAP, sob supervisão da Comissão do Concurso Público, conforme Decreto Municipal
n.º 20.334 de 30 de janeiro 2020.
O Concurso Público, regido por este Edital, compreenderá a aplicação de Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, de caráter Eliminatório e Classificatório, para todos os candidatos inscritos.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada, prioritariamente, no Município de Ananindeua/PA,
mas poderá ser executada em outra localidade caso haja indisponibilidade de locais suficientes ou
adequados para a realização da mesma, não sendo assumida pelo CETAP ou pela Prefeitura Municipal
de Ananindeua qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses
candidatos.
O horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha observará o horário local de
ANANINDEUA/PA, a ser expressamente informado no Edital de Homologação das Inscrições e de
Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, e poderá ser realizada em
qualquer um dos turnos, manhã, tarde e/ou noite.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será aplicada na data provável prevista no Anexo 02 –
Cronograma Completo do presente Edital, sendo confirmada por meio do Edital de Homologação das
Inscrições e de Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
Faz parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a)
ANEXO 01 – Conteúdo Programático;
b)
ANEXO 02 – Cronograma Completo;
c)
ANEXO 03 – Informações dos Cargos.
Os candidatos nomeados estarão subordinados a Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005
e Lei Municipal n.º 2.177, de 07 de dezembro de 2005.
A convocação para as vagas informadas no Anexo 03 – Informações dos Cargos será feita de acordo
com a necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, através da Secretaria
Municipal de Saúde – SESAU, dentro do prazo de validade do Concurso.
Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer
outra forma que não as especificadas no item 12 deste Edital.
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2. DOS CARGOS
2.1)

2.2)

As informações referentes às Atribuições, Nível de Escolaridade, Requisitos para Investidura no Cargo,
Vencimento, Carga Horária e Quantidade de Vagas estão dispostas no Anexo 03 – Informações dos
Cargos do presente Edital.
Os candidatos aprovados devem estar disponíveis para a lotação imediata de acordo com a
necessidade da SESAU, respeitando o interesse da Administração Pública.

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
3.1)

3.2)

O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá atender, cumulativamente, aos seguintes
requisitos para a investidura no cargo:
a)
ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal nas condições previstas no
artigo 12, §1º da Constituição Federal; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do
Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 1972;
b)
possuir os pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 02 e Anexo 03 –
Informações dos Cargos deste Edital e possíveis retificações;
c)
estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino) e eleitorais;
d)
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da admissão;
e)
comprovar ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada
perante avaliação médica pré-admissional;
f)
apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões)
pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
g)
comprovar, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente:
g.1)
não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego ou função pública;
g.2)
não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em
julgado, pela prática de crimes contra a Administração Pública capitulados no
Título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho
de 1985, e suas alterações e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e suas alterações.
h)
apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;
i)
firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
j)
apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias à
época da posse;
k)
comprovar a deficiência que lhe garantiu o direito de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência no presente certame;
l)
ser considerado apto no exame admissional a ser realizado pela Prefeitura Municipal de
Ananindeua, mediante apresentação dos laudos, exames e declaração de saúde que forem por
ela exigidos;
m)
cumprir todos os termos deste Edital, seus anexos e possíveis retificações.
A não-comprovação ou apresentação de qualquer dos requisitos especificados no subitem 3.1 do
presente Edital impedirá a posse do candidato.

4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
4.1)

Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se que preenche os
requisitos citados nos itens 02 e 03 deste Edital, sob pena de ser impedido de tomar posse no cargo,
mesmo que aprovado neste concurso.
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Os valores da taxa de inscrição serão os seguintes:
Nível de Escolaridade
Nível Fundamental Completo
Nível Médio Completo
Nível Médio Técnico
Nível Superior Completo

Valor
R$ 55,00
R$ 70,00
R$ 70,00
R$ 90,00

4.3)

O pagamento da importância relativa à taxa de inscrição deverá ser efetuado e recolhido através de
boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições, no site http://www.cetapnet.com.br, o
qual deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição.
4.3.1) As instruções sobre o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e a geração do boleto
bancário estão previstas no item 05 deste Edital.
4.4)
É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outros cargos
ou para outros concursos.
4.5)
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do certame.
4.6)
Aos candidatos com deficiência e aos hipossuficientes será concedida isenção do pagamento da taxa
de inscrição, desde que respeitadas às exigências previstas neste Edital e na legislação vigente.
4.6.1) A isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser requerida nos termos previstos no item 05
deste Edital.

5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
5.1)
5.2)

5.3)
5.3.1)

5.4)
5.5)

5.5.1)
5.5.2)

5.6)
5.7)

5.7.1)

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, através do endereço eletrônico
https://www.cetapnet.com.br.
O CETAP e a Prefeitura Municipal de ANANINDEUA/PA não se responsabilizarão por Formulário
Eletrônico de Inscrição não recebido por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
O candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, confirmar seus dados, gerar e
imprimir o boleto bancário, utilizando o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP.
As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo o CETAP o direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o
Formulário de forma completa e correta.
O pagamento da taxa de inscrição será efetuado, exclusivamente, através de boleto bancário gerado
pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP.
O boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP terá vencimento datado
para os dois dias subsequentes à data em que foi gerado, exceto os boletos que forem gerados no
último dia de inscrição.
Boletos gerados no último dia de inscrição, mesmo que reimpressos, terão como data de vencimento o
primeiro dia útil posterior ao último dia de inscrição.
Após o vencimento do boleto bancário, o título não poderá ser utilizado para pagamento da inscrição
podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP que irá gerar
novo boleto com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do subitem 5.5 deste
Edital.
As instruções de pagamento estarão impressas no próprio boleto bancário.
Ao realizar a inscrição, o candidato deverá acompanhar a confirmação do pagamento de sua taxa de
inscrição através do endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br que disponibilizará ao candidato,
em ambiente eletrônico personalizado, as informações fornecidas pelo Banco acerca do recebimento
da taxa de inscrição.
O Cetap e a Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA não se responsabilizarão por boleto bancário
referente à taxa de inscrição do presente concurso público não recebido por motivos de ordem técnica
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5.7.2)

5.7.3)
5.7.4)

5.7.5)

5.7.6)

5.7.7)

5.8)

5.9)
5.10)
5.10.1)
5.11)
5.12)
5.13)

5.14)

5.14.1)
5.14.2)

5.15)
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de computadores, falhas de comunicação, vírus, congestionamento das linhas de comunicação, por
erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do
pagamento da taxa de inscrição, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados
e/ou valores.
O pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no subitem 5.5.2, a realização de qualquer
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor
distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.
Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de
agendamento bancário.
Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão
de crédito, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC/TED, ordem
de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que
se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou realizá-lo por outro meio válido,
devendo ser respeitado o prazo-limite determinado neste Edital.
O candidato deverá conferir os dados do boleto bancário referente à taxa de inscrição conforme
Informativo divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br , sendo de sua exclusiva
responsabilidade a não conferência dos respectivos dados, bem como o pagamento de boleto bancário
falso. A não observação destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não
participação no certame.
Em caso de não confirmação do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá informar o erro
material ao CETAP, nos termos do item 7 deste Edital que dispõe a respeito da Confirmação das
Inscrições.
Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter em segurança o boleto bancário
devidamente autenticado, que deverá ser conservado até a data de realização da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha.
As inscrições somente serão acatadas após a verificação do pagamento da taxa de inscrição.
Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
Poderá ser eliminado do concurso o candidato que realizar sua inscrição utilizando CPF de terceiros ou
com numeração incorreta.
Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e seus anexos, bem como suas
possíveis retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
O candidato deverá declarar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, que tem ciência e aceita que, caso
aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por
ocasião da posse.
O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial para a realização da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, deverá indicar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, o(s) recurso(s)
especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar no período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma
Completo deste Edital, via SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio da
documentação) para a sede do CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) OU via
upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br , a
solicitação de atendimento especial acompanhada de laudo médico emitido com data dos últimos 12
(doze) meses, todos legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). Deve, ainda,
conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM).
Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho
máximo de 2MB.
Após este período mencionado no subitem 5.14 e no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, a
solicitação de atendimento especial será indeferida, salvo nos casos de força maior, que serão
apreciados pelo CETAP juntamente com a Comissão do Concurso Público.
A solicitação de atendimento especial enviada por SEDEX deverá ser encaminhada em envelope
tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir:
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SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
Nome completo do candidato
CPF do candidato
5.16)
5.17)
5.17.1)
5.18)

5.19)
5.20)
5.20.1)
5.21)

5.21.1)

5.21.2)
5.21.3)

5.21.4)

5.21.5)

5.21.6)
5.21.7)

5.21.8)

A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendimento especial implicará em não
atendimento da mesma.
O laudo médico valerá somente para este Concurso e para esta finalidade de solicitação de
atendimento especial e não será devolvido nem mesmo fornecida cópia do mesmo.
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, além de solicitar atendimento especial para tal fim e enviar uma cópia da certidão de
nascimento da criança nos termos do subitem 5.14, deverá levar um acompanhante adulto que ficará
em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata
que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de prova.
O CETAP não se responsabilizará por solicitação de atendimento especial não recebida por motivos de
extravio, bem como, outros fatores que impossibilitem o recebimento dos documentos.
Não será permitida, após o envio da Solicitação e Documentação para solicitação de Atendimento
Especial, a complementação da documentação, bem como, revisão, mesmo em período de recurso.
A relação dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferido e indeferido será
divulgada na Lista Provisória de Candidatos Inscritos.
O(A) candidato(a) transgênero (aquelas pessoas que não se identificam plenamente com o gênero
atribuído culturalmente ao seu sexo biológico) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL (nome
pelo qual pessoas transgêneros preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome
civil oficialmente registrado que não reflete sua identidade de gênero) poderá solicitá-lo, após a
conclusão de sua inscrição no Certame, por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo
Nome Social, disponível na página do CETAP.
O(a) candidato(a) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá requerê-lo por meio do
Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, disponível na página do CETAP, no
período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital.
O(A) candidato(a) somente conseguirá fazer o preenchimento do citado formulário após ter concluído o
seu processo de inscrição no Certame.
No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar o
NOME SOCIAL a ser utilizado, o qual estará vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de
identidade, CPF e data de nascimento.
Além da informação do NOME SOCIAL, o(a) candidato(a) deverá fazer o carregamento dos seguintes
arquivos:
a)
fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até
os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como
boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;
b)
cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identificação oficial com foto;
Os documentos de que trata o subitem 5.21.4 devem conter todas as especificações citadas, serem
legíveis para análise, sob pena de serem considerados documentos inválidos para comprovação do
atendimento.
Somente serão aceitos documentos no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB,
enviados por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social.
Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, fax, correio eletrônico ou
entregues no dia de aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido
neste Edital.
No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar,
também, o atendimento que tem interesse quanto ao uso do NOME SOCIAL informado, a saber:
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ensalamento conforme nome social indicado: alocação em sala de provas de acordo com o
NOME SOCIAL, ao invés do nome civil.
b)
tratamento em sala de provas pelo nome social: chamamento do(a) candidato(a) pelo nome
social ao invés de seu nome civil, o qual o candidato deve enviar a respectiva declaração
preenchida e assinada corretamente.
c)
ambiente sanitário: indicação da opção quanto ao uso do banheiro, se feminino ou masculino.
5.21.9) Ao final do formulário, o(a) candidato(a) deverá declarar que está ciente das regras definidas neste
Edital quanto ao atendimento pelo NOME SOCIAL, as condições para tal atendimento, bem como o
exame de averiguação que será realizado pela Entidade executora do Certame.
5.21.10) O(A) candidato(a) que solicitou o atendimento pelo NOME SOCIAL terá o seu pedido indeferido
quando:
a)
não anexar os documentos relacionados no subitem 5.21.4;
b)
os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
c)
for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos documentos apresentados;
d)
não declarar que está ciente das regras deste Edital, conforme indicado no subitem 5.21.9.
5.21.11) Não serão aceitas outras formas de solicitação de NOME SOCIAL, tais como: via postal, telefone ou
fax.
5.21.12) A pessoa que solicite atendimento pelo Nome Social fica ciente de que tal nome será divulgado entre
parênteses ao lado do seu nome civil em toda e qualquer publicação relativa ao concurso.
5.22) Os candidatos com deficiências, que preencham os requisitos da Lei Estadual n. o 6.988, de 2 de julho
de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, e os hipossuficientes
que desejarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, deverão indicar,
no Formulário Eletrônico de Inscrição, a opção que solicita a isenção e, ainda, enviar no período
respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, via SEDEX (com data de
postagem até o último dia do período de envio da documentação) para a sede do CETAP em Belém/PA
(ver endereço no item 14 deste Edital) OU via upload, por meio de link específico, disponível no
endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, os documentos listados nos subitens 5.24 e/ou 5.26
deste Edital.
5.23) O candidato que solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá preencher os seguintes
requisitos:
a)
ser pessoa com deficiência; e/ou,
b)
ser hipossuficiente.
5.24) Os candidatos com deficiência, conforme previsão constante na Lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho de
2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, deverão:
a)
Solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, selecionando o “Tipo de Solicitação” “Candidato
Deficiente”, tudo isso disponibilizado no Formulário Eletrônico de Inscrição no endereço
eletrônico https://www.cetapnet.com.br;
b)
Enviar via Sedex, para a sede do CETAP, OU via upload, por meio de link específico,
disponível no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, o Documento de Identidade
nos termos do subitem 9.13 deste Edital;
c)
Enviar via Sedex, para a sede do CETAP, OU via upload, por meio de link específico,
disponível no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br, Laudo Médico legível atestando
a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência,
emitido com data dos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital.
Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM).
5.24.1) Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho
máximo de 2MB.
5.25) Os candidatos hipossuficientes deverão preencher o seguinte requisito:
a)
estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de
que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, há no mínimo 45 dias;
b)
Estar com o cadastro da família atualizado – até 48 meses;
c)
Solicitar a isenção da taxa de inscrição junto à instituição organizadora do concurso público,
conforme previsto no edital, informando o seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído
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pelo Cadastro Único, juntamente com outros dados que forem solicitados, que devem ser
idênticos aos que constam no Cadastro Único;
d)
ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135/2007.
5.26) Os candidatos hipossuficientes deverão:
a)
Solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, selecionando o “Tipo de Solicitação” “Candidato
Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, indicando o Número de Identificação Social
- NIS atribuído pelo CadÚnico, tudo isso disponibilizado no Formulário Eletrônico de Inscrição
no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br;
b)
Preencher a Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda
(Declaração de Hipossuficiência Financeira), nos termos do Decreto Federal n.º 6.135, de 26
de junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no endereço
eletrônico https://www.cetapnet.com.br , a qual deverá ser enviada via SEDEX, para a sede do
CETAP, OU via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico
https://www.cetapnet.com.br ;
5.26.1) Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho
máximo de 2MB.
5.26.2) O CETAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato e terá decisão terminativa
sobre a concessão, ou não, da isenção.
5.27) Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 (desde que não opte pela via upload) deste Edital
deverão ser enviados em envelope tamanho A4 devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a
seguir:
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
Nome completo do candidato
CPF do candidato
5.28)

5.29)

5.30)
5.31)

5.32)

5.33)
5.34)

As informações prestadas no Requerimento de Isenção de taxa de inscrição e na Declaração de
Hipossuficiência Financeira, bem como toda a documentação apresentada serão de inteira
responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade.
Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a)
omitir informações;
b)
fraudar e/ou falsificar documentação;
c)
Estar inscrito/a no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal há menos de
45 dias;
d)
Cadastro desatualizado há mais de 48 meses;
e)
os dados informados no cadastro do site do CETAP estarem divergentes dos dados
cadastrados no Cadastro Único;
f)
os documentos enviados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
g)
pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou
h)
não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.22 e no Anexo 02 –
Cronograma Completo deste Edital.
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
O envio da documentação exigida será de responsabilidade exclusiva do candidato, o CETAP não se
responsabilizará por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta da
referida documentação.
Não será permitida, após o envio do Requerimento de Isenção de taxa de inscrição, da Declaração de
Hipossuficiência Financeira e dos demais documentos comprobatórios, a complementação da
documentação, bem como, revisão, mesmo em período de recurso.
Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax, via correio eletrônico
ou, ainda, fora do prazo.
O deferimento do pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição ficará condicionado à
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5.44)
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5.46)
5.47)
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comprovação da deficiência e/ou da hipossuficiência atestada(s) pelo encaminhamento da
documentação especificada nos subitens 5.24 e/ou 5.26 deste Edital.
O simples envio da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de
inscrição, a qual estará sujeita à análise por parte do CETAP nos termos das regras previstas neste
Edital. Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 apresentados não serão devolvidos.
O não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição, a falta
ou inconformidade de alguma documentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do
período fixado implicará indeferimento do referido pedido.
Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, será divulgada a Relação Preliminar
das Solicitações de Isenção do Pagamento da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas, nos termos do
item 12 deste Edital.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos
poderão interpor recursos através do Portal de Acompanhamento no endereço eletrônico do CETAP, os
quais serão devidamente analisados. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
Após análise dos recursos, será divulgada a Relação Definitiva das Isenções Deferidas e Indeferidas,
nos termos do item 12 deste Edital.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos nos
termos do subitem 5.40 deste Edital e, ainda, tenham interesse em efetivar a respectiva inscrição neste
concurso público, deverão acessar o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP e efetuar o
pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos e
que não efetivarem a sua inscrição através do pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição
dentro do prazo previsto não participarão deste concurso público.
O candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um cargo.
Caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada como oficial apenas a mais recente,
considerando a data, hora, minuto e segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de
Inscrições do CETAP.
As informações prestadas pelo candidato, durante a fase de inscrição, são de sua inteira
responsabilidade. A declaração falsa ou inexata dos dados fornecidos pelo candidato poderá gerar o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.
Outras Informações:
a)
Só o pagamento da taxa de inscrição não significa que o candidato esteja inscrito, estando
sujeito à confirmação posterior, quando será publicada a Lista Provisória de Candidatos
Inscritos;
b)
Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
c)
Não serão recebidas inscrições por via postal, via fax, correio eletrônico, condicional ou
extemporânea.
As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de
inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação
de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos a data de
nascimento, notas e desempenho nas provas, ser pessoa com deficiência (se for o caso), entre outros,
tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos
atinentes ao concurso. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido, ficando cientes também
os candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de
computadores por meio dos mecanismos de busca atualmente existentes.

6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1)

6.2)

Ao candidato com deficiência, que pretende fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso
Público desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do objeto do cargo pleiteado.
O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local
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de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
6.3)
Das vagas destinadas a este Concurso, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com
deficiência, observadas as disposições pertinentes:
a)
A reserva de vagas fixada no percentual de 5% (cinco por cento) será aplicada aos cargos com
número de vagas superior a 20 (vinte);
b)
nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 20 (vinte)
será reservada 01 (uma) vaga às pessoas com deficiência;
c)
aos cargos com número de vagas inferior a 5 (cinco) não será aplicada a reserva de vagas às
pessoas com deficiência, em razão da impossibilidade de aplicação do percentual máximo
fixado na legislação pertinente.
6.4)
Na aplicação do percentual a que se refere o subitem 6.3, quando o resultado for fração de um número
inteiro, será arredondado para um número inteiro imediatamente posterior.
6.5)
O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico
de Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, via
SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio da documentação) para a sede do
CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) OU via upload, por meio de link
específico, disponível no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br , o seguinte documento
comprobatório: Laudo Médico legível atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem
como, a provável causa da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) meses anteriores à data
de publicação deste Edital. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de
sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).
6.5.1) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência deverá ser enviada (desde que não opte
pela via upload) em envelope tamanho A4 devidamente lacrado e etiquetado conforme o modelo a
seguir:
SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
Nome completo do candidato
CPF do candidato
6.6)

O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, ou, ainda, mesmo
tendo indicado tal condição no Formulário Eletrônico de Inscrição e não enviar via SEDEX ou via
upload, o documento comprobatório tratado no subitem 6.5 deste Edital, não concorrerá às vagas
reservadas às pessoas com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de sua situação,
concorrendo às demais vagas para Ampla Concorrência.
6.6.1) Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória para a Solicitação para concorrer às
vagas reservadas às pessoas com deficiência, a complementação da mesma, bem como, revisão,
mesmo em período de recurso.
6.7)
O Laudo Médico (original, cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original
para fins de conferência no polo de recolhimento) terá validade somente para este Concurso Público e
para esta finalidade de solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e
não será devolvido, assim como, não serão fornecidas cópias desse laudo.
6.8)
A exatidão dos documentos enviados será de total responsabilidade do candidato.
6.9)
A publicação do Resultado Final do concurso será divulgada através de duas listas, a primeira
contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda
somente a classificação dos candidatos com deficiência.
6.10) Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem de classificação geral.
6.11) O candidato com deficiência aprovado no presente concurso será submetido à avaliação realizada por
equipe multiprofissional da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA.
6.12) Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
aposentadoria.
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7. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
7.1)

A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória de Candidatos Inscritos a ser
publicada nos termos do item 12 deste Edital.
7.1.1) Na Lista Provisória de Candidatos Inscritos no Concurso Público, serão divulgadas, em ordem
alfabética, as seguintes relações:
a)
Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas;
b)
Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência deferidas e indeferidas;
c)
Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para
a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas e indeferidas.
7.2)
O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte do candidato, de seus dados
divulgados na Lista Provisória de Candidatos Inscritos.
7.3)
O candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na Lista Provisória de Candidatos
Inscritos:
a)
ausência do seu nome em qualquer uma das Relações;
b)
erro cadastral (nome completo, CPF e data de nascimento);
c)
inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos com inscrições indeferidas;
d)
inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de não ser
candidato com deficiência;
e)
não inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições
para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, em caso de ser candidato
com deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
f)
inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de
atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em
caso do candidato não possuir necessidade de atendimento especial;
g)
não inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações
de atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em
caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o
procedimento de solicitação previsto neste Edital;
h)
não inclusão de seu NOME SOCIAL na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas
inscrições deferidas e indeferidas, em caso de ter realizado todo o procedimento de solicitação
previsto neste Edital.
7.4)
Em quaisquer dos casos previstos no subitem 7.3 deste Edital, o candidato deverá interpor recurso, nos
termos do item 12 deste Edital, observando o período determinado para a Confirmação das Inscrições
no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital.
7.5)
O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provisória de Candidatos Inscritos e
verificar que todos os seus dados encontram-se de forma correta terá sua inscrição confirmada e
deverá aguardar a publicação do Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e
Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
7.6)
Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada para tanto a
data de recebimento do recurso interposto via internet.
7.7)
Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de seus dados na Lista Provisória
de Candidatos Inscritos, a qual passará a ser oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer
tipo de recurso no prazo previamente estabelecido.
7.7.1) Tornam-se, sem efeito, os recursos interpostos após o período previsto neste Edital, sendo os mesmos
indeferidos sem análise do mérito.
7.8)
Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos nos termos e condições dos itens
06 e 11 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e Divulgação dos Locais e Horários da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do item 12 deste Edital.
7.9)
O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, quaisquer das ocorrências
previstas no subitem 7.3 deste Edital e não recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada:
a)
ser eliminado do concurso quando o seu nome não constar nas Relações Provisórias de
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candidatos com inscrições deferidas ou ainda constar na Relação Provisória de candidatos com
inscrições indeferidas;
alterar o erro cadastral (nome completo, CPF, data de nascimento e opção de cargo) na Ata de
Correção que lhe será disponibilizada no dia da realização da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha;
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome estiver incluso
na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com
deficiência, quando o candidato poderá ser eliminado do certame;
não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome não estiver
incluso na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às
vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de ser candidato com
deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso na Relação Provisória
de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para a realização da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em caso do candidato possuir necessidade de
atendimento especial e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
8.1)

Será divulgado, nos termos do item 12 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e de
Divulgação dos Locais e Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
8.2)
O CETAP não enviará telegramas e nem informará por telefone, fax ou e-mail, o local de prova do
candidato, sendo de responsabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação no
respectivo Edital.
8.3)
O candidato que desejar imprimir o seu Cartão de Inscrição, que contém informações a respeito de seu
local e horário de prova, poderá fazê-lo utilizando o Portal de Acompanhamento do CETAP no
endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br.
8.3.1) O Cartão de Inscrição contém informações a respeito dos dados cadastrais do candidato, assim como,
o local e horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
8.3.2) A impressão do Cartão de Inscrição é uma opção do candidato, uma vez que as informações contidas
no mesmo serão divulgadas no Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e
Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
8.3.3) Não será cobrada a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha

9. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
9.1)

9.1.1)
9.1.2)
9.1.3)
9.1.4)
9.2)
9.3)
9.4)

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada em local e horário a serem estabelecidos pelo
Edital de Homologação e de Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha,
conforme determina o item 8 deste Edital.
O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de prova no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo CETAP.
São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e o comparecimento no horário determinado.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá duração máxima de 03h30 (três horas e trinta minutos).
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os
candidatos inscritos.
À Prova Objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões conforme as tabelas
seguintes:
a)

Para os cargos de Nível Fundamental Completo:
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b)

c)

d)

9.5)
9.6)
9.6.1)

9.6.2)

9.7)

9.7.1)
9.8)
9.9)
9.9.1)

Disciplinas
Questões
Língua Portuguesa
20
Matemática
20
Atualidades
05
Legislação
05
Para os cargos de Nível Médio Completo:
Disciplinas
Questões
Língua Portuguesa
20
Matemática e Raciocínio
10
Lógico
Informática
05
Atualidades
05
Legislação
10

Para os cargos de Nível Médio Técnico:
Disciplinas
Questões
Língua Portuguesa
20
Matemática e Raciocínio
10
Lógico
Informática
05
Atualidades
05
Legislação
05
Conhecimentos Específicos
05

Para os cargos de Nível Superior:
Disciplinas
Questões
Língua Portuguesa
10
Informática
05
Atualidades
05
Legislação
10
Conhecimentos Específicos
20

Pontos
0,2
0,2
0,2
0,2
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Total
4,0
4,0
1,0
1,0

Pontos
0,2

4,0

0,2

2,0

0,2
0,2
0,2

1,0
1,0
2,0

Pontos
0,2

4,0

0,2

2,0

0,2
0,2
0,2
0,2

1,0
1,0
1,0
1,0

Pontos
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

10

Total

10

Total

10

Total
2,0
1,0
1,0
2,0
4,0

10

Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), da qual apenas uma
será correta, de acordo com o comando da questão.
O conteúdo programático de cada disciplina da Prova Objetiva de Múltipla Escolha encontra-se no
ANEXO 01 deste Edital e está disponível nos termos do item 12 deste Edital.
As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão
objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes no Anexo 01
deste Edital.
A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no
conteúdo programático previsto no Anexo 01 deste Edital.
O candidato receberá 01 (um) Caderno de Questões que consistirá na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha e 01 (um) Cartão Resposta, onde deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de
tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
O Cartão Resposta será utilizado para correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
O candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do Caderno de Questões sob pena de
eliminação no Concurso Público.
A correta utilização do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato.
Não será fornecido Cartão Resposta substituto ao candidato.
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9.10)
9.11)
9.12)

9.13)

9.13.1)
9.14)

9.14.1)

9.15)
9.16)

9.16.1)
9.17)

9.17.1)
9.18)

9.18.1)

9.19)

9.20)
9.21)
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Não serão computadas questões não respondidas (falta de marcação no Cartão Resposta), nem
questões que contenham mais de uma resposta marcada, rasura, emenda, ainda que legível.
As informações extras acerca da correta utilização do Cartão Resposta estarão impressas no mesmo,
devendo ser rigidamente seguidas, sob pena de ser invalidado.
O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos
do horário previsto para início da mesma, munido do seguinte material:
a)
Documento oficial de identidade (original);
b)
Caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional (ordem, conselhos,
etc.), passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS, carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado
pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).
Para o candidato estrangeiro, nos termos do item 3, subitem 3.1, alínea “a” deste Edital, os documentos
válidos serão a Carteira de Estrangeiro ou o passaporte visado.
Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados.
Ante a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais de provas
como também durante a realização das provas, e em razão da proibição do uso de celulares e
aparelhos eletrônicos durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, fica vedada a
apresentação pelo candidato exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação em meio eletrônico
(CNHe) e/ou título de eleitor digital (meio eletrônico). Para fins de identificação civil o candidato
obrigatoriamente deverá apresentar documento original com foto e em meio físico, dentre aqueles
admitidos no subitem 9.13 deste Edital.
Não será aceita cópia (autenticada ou não) do documento de identidade.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias da data de
realização da Prova Objetiva e Múltipla Escolha, ocasião em que será submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original,
na forma definida por este Edital, não poderá fazer a prova e será, automaticamente, eliminado deste
Concurso Público.
No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portando o documento de identidade
original, na forma definida por este Edital, não poderá permanecer dentro do Local de Prova.
No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste das listagens oficiais relativas aos
locais de prova pré-estabelecidos, o CETAP poderá proceder a inclusão do referido candidato através
do preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio, mediante a apresentação do Boleto de Inscrição pago
devidamente autenticado.
A inclusão de que trata o subitem 9.18 terá caráter condicional, passível de confirmação pelo CETAP,
na fase de correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência da
referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição.
O portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivelmente, no horário de início da Prova,
não sendo tolerado atraso, nem a presença de acompanhante nas dependências do local de realização
da prova, exceto para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condição deverá ser
mencionada previamente à realizadora do certame.
Em nenhuma hipótese haverá aplicação de prova fora dos locais e horários pré-estabelecidos.
Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou
atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado.
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Durante a execução da prova, não será permitida consulta a nenhuma espécie de legislação, livro,
revista, folheto, dicionário ou qualquer outro material impresso ou digital.
9.23) No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com smartphone,
tablet, ipod®, gravador, mp3 ou similar, ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens,
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica ou similar, notebook, palmtop, pen drive, máquina de
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bem como, relógio de qualquer espécie ou
quaisquer controles ou dispositivos eletrônicos, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
9.23.1) O CETAP recomenda que o candidato não leve quaisquer dos objetos citados no subitem 9.23 deste
Edital.
9.24) Caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem anterior, este deverá requerer ao Fiscal de
Sala embalagem apropriada para a guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma.
9.24.1) Todos os objetos citados no subitem 9.23 deverão ser guardados devidamente desligados.
9.24.2) Qualquer som emitido pelos objetos citados no subitem 9.23 deste Edital durante e realização da prova
poderá ocasionar a eliminação do candidato do Concurso Público.
9.24.3) O candidato que estiver portando qualquer tipo de arma no local de prova será encaminhado à
Coordenação, onde será realizado procedimento de desmuniciamento da arma e acautelamento da
mesma.
9.24.4) O descumprimento das instruções contidas nos subitens 9.23, 9.23.1, 9.24 e 9.24.1 poderá implicar
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
9.25) Quando do término da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato deverá retirar-se da sala de
prova portando sua embalagem com os objetos citados no subitem 9.23.
9.25.1) O CETAP não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
9.26) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, deverá manifestar-se
imediatamente ao Fiscal de Sala.
9.27) Os eventuais erros nos dados pessoais constantes do Cartão Resposta ou na Ata de Sala deverão ser
corrigidos na Ata de Correção.
9.28) Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões e o Cartão
Resposta, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção da
embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 9.24.
9.29) Será permitido ao candidato copiar o gabarito da prova e levar consigo o Caderno de Questões desde
que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.
9.29.1) A anotação do gabarito será permitida de acordo com as instruções contidas na capa do Caderno de
Questões.
9.30) Todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem digitalizada do Cartão Resposta preenchido
por eles durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
9.30.1) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da data de publicação do Resultado
Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
9.31) O candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixando o local de prova, após 120 (cento
e vinte) minutos do início da mesma.
9.32) O candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar em hipótese alguma.
9.33) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas, em razão
do afastamento do candidato da sala de prova.
9.33.1) Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu início ou necessitar de suspensão
momentânea durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, como por exemplo em caso
de falta de energia elétrica, será concedido prazo adicional aos candidatos do local afetado, de modo
que tenham o tempo total previsto neste Edital para a realização das provas, em garantia à isonomia do
certame.
9.34) Os três últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair juntos.
9.35) O CETAP poderá, durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, submeter os candidatos
ao registro fotográfico individual para fins de confirmação de sua identidade, bem como ao sistema de
detecção de metal.
9.36) A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato,
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9.38)

9.40)
9.41)
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bem como para possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso.
Será considerado ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a)
apresentar-se ao local de prova após o fechamento do portão, que se dará no horário
determinado para início da realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha,
impreterivelmente;
b)
não apresentar o documento de identidade exigido, respeitadas as exceções previstas no
subitem 9.16;
c)
não seguir, criteriosamente, todas as instruções contidas na capa do Caderno de Questões e
do Cartão Resposta;
d)
se recusar a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua
realização;
e)
se afastar da sala, após início da mesma, sem o acompanhamento de Fiscal;
f)
se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão Resposta;
g)
durante a realização da prova, for encontrado 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;
h)
utilizar livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que
não forem expressamente permitidos, ou ainda qualquer dos objetos previstos no subitem 9.23
deste Edital;
i)
usar de ofensas ou insultos para com os Coordenadores, Fiscais ou demais pessoas
envolvidas na realização do certame, inclusive demais candidatos;
j)
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
k)
não permitir ser submetido ao registro fotográfico individual para fins de confirmação de sua
identidade, bem como ao detector de metal;
l)
não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer procedimento que
tenha por objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados;
m)
for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à
Coordenação.
Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação obtida na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a ordem alfabética, não sendo ainda, neste
momento, aplicados os critérios de desempate previstos, os quais serão utilizados somente para fins de
divulgação do Resultado Final do Concurso.
Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do
item 12 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, será divulgado a Resultado Definitivo da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do
item 12 do presente Edital.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1)

10.2)

10.3)

Será considerado APROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de
Múltipla Escolha rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na referida Prova E que obtiver nota
que o classifique para a quantidade total de vagas efetivas somado com o cadastro de reserva ofertado
para ao cargo a que estiver concorrendo, aplicando os critérios de desempate do Item 10.8 do presente
Edital.
Será considerado REPROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de
Múltipla Escolha rendimento inferior a 6 (seis) pontos na referida Prova OU que obtiver nota que não o
classifique na quantidade de vagas efetivas somado com o cadastro de reserva ofertado para o cargo a
que estiver concorrendo, aplicando os critérios de desempate do Item 10.8 do presente Edital.
Será considerado APROVADO E CLASSIFICADO PARA O NÚMERO DE VAGAS EFETIVAS no
Concurso Público o candidato que obtiver rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na Prova
Objetiva de Múltipla Escolha e que obtenha Nota Final suficiente à classificação para o número de
vagas efetivas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso.
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10.6)
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Será considerado APROVADO E CLASSIFICADO PARA O NÚMERO DE VAGAS DE CADASTRO
DE RESERVA no Concurso Público o candidato que obtiver rendimento igual ou superior a 6 (seis)
pontos na Prova Objetiva de Múltipla Escolha e que obtenha Nota Final suficiente à classificação para o
número de vagas ofertadas para Cadastro de Reserva ao cargo pleiteado neste concurso.
A aprovação e classificação do candidato para o cadastro de reserva não garante sua nomeação e
posse.
A Nota Final de cada candidato será encontrada através das seguintes equações:
a) Para os candidatos de Nível Fundamental, Médio e Superior:
Nota Final = NPO

Em que:
NPO: Nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
DO RESULT
10.7) Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os valores decrescentes da Nota
Final.
10.8) Apurado o total de pontos que compõe a Nota Final, na hipótese de empate entre os candidatos
APROVADOS, serão adotados os seguintes critérios de desempate na respectiva ordem:
a)
for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta anos, conforme artigo 27,
parágrafo único, da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b)
obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos, quando for o caso;
c)
obtiver maior nota na Prova de Língua Portuguesa;
d)
obtiver maior nota na Prova de Legislação;
e)
obtiver maior nota na Prova de Matemática e Raciocínio Lógico, quando for o caso;
f)
obtiver maior nota na Prova de Matemática, quando for o caso;
g)
obtiver maior nota na Prova de Informática, quando for o caso;
h)
obtiver maior nota na Prova de Atualidades, quando for o caso;
i)
possuir maior idade, considerando o dia, mês e ano de nascimento.
10.8.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate
estabelecidos por este edital, o CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem
definidos em edital específico de convocação.
10.9) Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do
item 12 do presente Edital, o Resultado Final Preliminar do Concurso Público.
10.10) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Final Preliminar do Concurso Público, será
divulgado o Resultado Final Definitivo do Concurso Público, nos termos do item 12 do presente Edital.

11. DOS RECURSOS
11.1)

Caberá recurso contra:

01
02
03
04
05
06

Recurso
Edital Completo do Certame
Relação Preliminar das Isenções Deferidas
e Indeferidas
Lista Provisória de Candidatos Inscritos
Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha
Resultado Preliminar da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha
Resultado Final Preliminar
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Forma
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
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11.2)

Para interpor recurso pela Internet, é necessário acessar o Portal de Acompanhamento
(http://www.cetapnet.com.br) e preencher eletronicamente o Formulário próprio, respeitando os prazos
informados no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital.
11.2.1) Para interpor recurso contra o Edital Completo do Certame, é necessário fazer o login no site
https://www.cetapnet.com.br , clicar no botão “Impugnação contra o Edital de Abertura” na página do
Concurso e preencher eletronicamente o formulário próprio.
11.3) Todos os recursos serão analisados, entretanto, somente serão respondidos e divulgados em
documento específico os Recursos interpostos contra o Gabarito Oficial Preliminar se devidamente
fundamentados. Os deferimentos/indeferimentos dos demais Recursos interpostos contra as outras
fases do certame serão informados através da divulgação dos Resultados Definitivos de cada etapa
questionada, quando então o candidato poderá verificar a alteração ou não de sua pontuação, o que
indicará o respectivo deferimento/indeferimento do recurso, não havendo qualquer outro tipo de
comunicação relacionada ao deferimento ou indeferimento dos recursos.
11.3.1) Em nenhuma hipótese, será encaminhada resposta individual aos candidatos.
11.3.2) O CETAP não se responsabilizará pelo não recebimento dos recursos interpostos pela Internet
ocasionado por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados.
11.4) Se o exame de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
resultar na anulação de questão integrante de Prova, a pontuação correspondente a essa questão será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
11.5) Se houver alterações do Gabarito Oficial Preliminar, essa alteração valerá para todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
11.6) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no seu recurso. Recursos inconsistentes ou sem
fundamentação serão preliminarmente indeferidos.
11.7) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou recurso contra o Gabarito
Oficial Definitivo.
11.8) Recurso interposto fora do prazo previsto será indeferido.
11.9) Não será aceito recurso enviado via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
11.10) Recursos cujo teor desrespeite a Banca serão preliminarmente indeferidos.
11.11) A Banca Examinadora constitui última instância para julgamento dos recursos, sendo soberana em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

12. DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
12.1)

12.2)

12.3)

Os resultados de cada etapa deste Concurso Público, bem como, todas as comunicações oficiais de
interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico
https://www.cetapnet.com.br.
É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações oficiais através dos meios
disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA e pelo CETAP, não podendo o
candidato alegar desconhecimento de qualquer publicação oficial divulgada dentro dos termos
especificados no item 12 deste Edital.
Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer
outra forma que não as especificadas no item 12 deste Edital.

13. DA NOMEAÇÃO E POSSE
13.1)

A nomeação e posse no cargo obedecerão à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação
direito à nomeação, que dependerá da necessidade de pessoal e disponibilidade orçamentária da
Administração Pública.
13.2) A nomeação dar-se-á em consonância com a legislação em vigor.
13.3) Os candidatos serão convocados através de publicação no Diário Oficial do Município de Ananindeua e
no Portal da Prefeitura Municipal de Ananindeua.
13.3.1) Não serão realizadas convocações através de telefone, fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer
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outra forma que não as especificadas no subitem 12 deste Edital.
13.3.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à convocação oficial
através dos meios disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA não
podendo o candidato alegar desconhecimento de qualquer convocação oficial divulgada dentro dos
termos especificados no subitem 12 deste Edital.
13.4) Serão exigidos dos candidatos aprovados os documentos relativos à confirmação das condições
estabelecidas nos itens 02 e 03 deste Edital que estabelecem as exigências de cada cargo para efeito
de investidura, bem como da legislação pertinente, sendo que a não apresentação de quaisquer deles
implicará na não nomeação em conformidade com o Decreto n.º 14.868 de 24 de janeiro de 2012 e
Decreto n.º 20.053, de 15 de maio de 2019.
13.4.1) Somente serão aceitos documentos cópia simples acompanhadas de original ou cópias autenticadas.
13.4.2) É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA exigir dos candidatos, além da
documentação prevista neste Edital e pelo Decreto n.º 14.868, de 24 de janeiro de 2012 e suas
alterações pelo Decreto nº 20.053, de 15 de maio de 2019 da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA,
outros documentos que julgar necessário.

14. DOS ENDEREÇOS CITADOS NESTE EDITAL
14.1)

Endereço da sede do CETAP: Av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, CEP: 66.010-000, Centro,
Belém/PA. (Horário de funcionamento: 09:00 às 12:00 horas)

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1)

A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das
condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes.
15.2) A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA e o CETAP não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações que venham a ser comercializados, referentes à
preparação de candidatos a este Concurso Público.
15.3) Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
Provas. O candidato deverá observar, rigorosamente, os Editais e os comunicados a serem divulgados
na forma do item 12 deste Edital.
15.4) Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Resultado Final do Concurso Público, e não
se caracterizando qualquer óbice, é facultado ao CETAP a incineração das Provas e demais registros
escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do concurso, os registros eletrônicos.
15.5) Toda documentação comprobatória enviada via Sedex, junto à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, será considerada como válida quando postada dentro do prazo estabelecido neste Edital.
15.6) Os itens, subitens e Anexos deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data
de convocação dos candidatos para a Prova correspondente, circunstância em que será mencionada
em Edital de Retificação a este Edital a ser publicado na forma do item 12 deste Edital.
15.6.1) É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo e qualquer Edital de Retificação
a este Edital que vier a ser publicado, nos termos do item 12 deste Edital.
15.7) Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA a Homologação do Resultado Final, o qual
será publicado no Diário Oficial do Município de Ananindeua e no Portal da Prefeitura Municipal de
Ananindeua.
15.8) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso em conjunto com o CETAP.
15.8.1) Os questionamentos relativos a casos omissos neste Edital e na Legislação Municipal deverão ser
protocolados no polo de recolhimento de documentos do CETAP e serão resolvidos pela Comissão do
Concurso em conjunto com o CETAP.
15.9) A Comissão do Concurso poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, a qualquer
tempo, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade nas provas em que se
submeter.
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15.10) A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA e o CETAP se eximem de quaisquer despesas
decorrentes da participação do candidato neste Concurso Público.
15.11) O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período.
15.12) O candidato APROVADO obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, enquanto perdurar a validade do Concurso.
15.13) Não serão fornecidos aos candidatos, pelo CETAP, quaisquer atestados, certidões ou certificados
relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para este fim a homologação divulgada no
Diário Oficial do Município de Ananindeua.
15.14) O foro da Comarca de ANANINDEUA/PA é competente para decidir quaisquer ações judiciais
interpostas com respeito a este Edital e respectivo Concurso Público.
15.15) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ananindeua, 03 de fevereiro de 2020.
Carlos Amílcar de Sales Pereira
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
EDITAL N.º 001/2020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS
1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargo 01
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
UBS

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Mensageria e Protocolo
Realizar os serviços de atendimento interno e
portaria, visando assegurar a qualidade e presteza
nesses serviços. Executar outras tarefas correlatas,
de acordo com as atribuições próprias de sua
unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
36 (trinta e seis) vagas, sendo
02 (duas) vagas reservadas aos
candidatos com deficiência.

Cargo 02
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Vagas de Cadastro de Reserva
03 (três) vagas. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Serviços Gerais (Servente)
Limpar e arrumar as dependências e instalações de
edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas
condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da
unidade em que serve, acondicionando detritos e
depositando-os de acordo com as determinações
definidas; Percorrer as dependências da prefeitura,
abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem
como ligando e desligando pontos de iluminação,
máquinas e aparelhos elétricos; Executar outros
serviços auxiliares de manutenção, operando
equipamentos
simples;
Examinar
depósitos,
almoxarifados, oficinas etc., identificando qualquer
anormalidade; Realizar os serviços de atendimento
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
UBS

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPS

interno, limpeza, portaria, visando assegurar a
qualidade e presteza nesses serviços; Executar
outras tarefas correlatas, de acordo com as
atribuições próprias de sua unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
20 (vinte) vagas, sendo 01
(uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Cargo 03
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Vagas de Cadastro de Reserva
02 (duas) vagas. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Coperia (Servente)
Limpar e arrumar as dependências e instalações de
edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas
condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da
unidade em que serve, acondicionando detritos e
depositando-os de acordo com as determinações
definidas; Percorrer as dependências da prefeitura,
abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem
como ligando e desligando pontos de iluminação,
máquinas e aparelhos elétricos; Preparar e servir
café ou pequenos lanches a visitantes e servidores
da prefeitura; Preparar lanches e outras refeições
simples, segundo orientação superior, para atender
aos programas alimentares desenvolvidos pela
prefeitura; Examinar depósitos, almoxarifados,
oficinas etc., identificando qualquer anormalidade;
Realizar os serviços de atendimento interno,
limpeza, portaria, visando assegurar a qualidade e
presteza nesses serviços; Executar outras tarefas
correlatas, de acordo com as atribuições próprias de
sua unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
04 (três) vagas. Não haverá

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
EDITAL N.º 001/2020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS

2 / 19

Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
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vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

reservada aos
deficiência.
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candidatos

com

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Cargo 04
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Técnico Municipal
Suporte Especializado
Administração Básica
Secretariado
Estudar processos referentes a assuntos de caráter
geral ou específico da unidade administrativa e
propor soluções; coordenar a classificação, o registro
e a conservação de processos, livros e outros
documentos em arquivos específicos; elaborar ou
colaborar na elaboração de relatórios parciais e
anuais, atendendo às exigências ou normas da
unidade administrativa; colaborar nos estudos para a
organização e a racionalização dos serviços nas
unidades da Prefeitura; elaborar, sob orientação,
quadros e tabelas estatísticos e gráficos em geral;
realizar, sob orientação específica, coleta de preços
para aquisição de material; orientar e supervisionar
as atividades de controle de estoque, a fim de
assegurar a perfeita ordem de armazenamento,
conservação e níveis de suprimento; preparar
relação de cobrança e pagamentos efetuados pela
Prefeitura, especificando os saldos, para facilitar o
controle financeiro; realizar, sob orientação
específica, cadastramento de imóveis residenciais e
comerciais, a fim de que o município possa recolher
tributos; fazer a conciliação de extratos bancários,
confrontando débitos e créditos, pesquisando
quando for detectado erro e realizar sua correção;
auxiliar nos serviços de análise econômico-financeira
e patrimonial da prefeitura; operar microcomputador,
utilizando programas básicos e aplicativos, para
incluir, alterar e obter dados e informações, bem
como consultar registros; efetuar pagamentos e
recebimentos, verificando vencimento/renovação de
contratos
conferindo
faturas,
autenticando
documentos, calculando multas e ajustando valores,
emitindo ordens de pagamento e avisos de crédito
visando o cumprimento das normas do processo de
Administração Financeira; classificar documentos
contábeis, descrevendo as contas, registrando
valores,
efetuando
demonstrativo
de
receitas/despesas e conciliação bancária bem como,
elaborar
demonstrativo
e
lançamentos
de
apropriação e recolhimento de encargos a fim de
verificar a movimentação do período e saldo das
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
UBS
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contas; manter arquivo de dados cadastrais e
funcionais dos servidores, efetivar processos de
admissão/desligamento e movimentação de pessoal,
acompanhando valores e obrigações trabalhistas
para atendimentos das rotinas internas e
operacionalizar programas de benefícios oferecidos
pela Prefeitura, bem como elaborar material
instrucional e participar na coordenação de cursos;
controlar e manter cadastro de fornecedores da
Prefeitura, efetuando contatos visando obter
informações, abrir processos para aquisição de
material/serviço requisitado realizando inspeção de
qualidade bem como receber, estocar, expedir e
inventariar materiais, observando normas e
instruções para manter o estoque em condições de
atender aos diversos setores da Prefeitura; fiscalizar,
orientar e realizar serviços de segurança física e
patrimonial, zelando pelo cumprimento das normas
de segurança e vigilância no âmbito da Prefeitura;
desenvolver atividades correlatas de mesmo grau de
complexidade.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC.
R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
30 (trinta) vagas, sendo 02
(duas) vagas reservadas aos
candidatos com deficiência.

Vagas de Cadastro de Reserva
03 (três) vagas. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Cargo 05
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Técnico Municipal
Suporte Especializado
Saúde
Enfermagem
Ministrar, de acordo com a prescrição médica,
remédios
e
tratamentos
que
não
exijam
conhecimentos especializados; Realizar curativos
simples e de emergência, utilizando noções de
primeiros socorros ou observando prescrições
estabelecidas; Prestar, sob orientação do médico ou
enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem,
ministrando medicamentos ou tratamento aos
pacientes; Controlar sinais vitais dos pacientes,
observando a pulsação e utilizando aparelhos de
ausculta e pressão; Efetuar curativos diversos,
empregando os medicamentos e materiais
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Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPS

SAE/CTA

UBS

adequados, segundo orientação médica; Preparar e
esterilizar material, instrumental, ambientes e
equipamentos para a realização de exames,
tratamentos e intervenções cirúrgicas; Auxiliar o
médico em pequenas cirurgias, observando
equipamentos e entregando o instrumental
necessário, conforme instruções recebidas; Executar
outras tarefas correlatas, de acordo com as
atribuições próprias de sua unidade de trabalho.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC e Curso de Técnico
em Enfermagem, com registro no Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 1.107,00 (mil cento e sete reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
20 (vinte) vagas, sendo 01
(uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
53 (cinquenta e três) vagas,
sendo 03 (três) vagas
reservadas aos candidatos
com deficiência.

Cargo 06
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo
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Vagas de Cadastro de Reserva
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.
05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma)
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.

Técnico Municipal
Suporte Especializado
Saúde
Higiene Bucal
Receber, registrar e encaminhar doentes e
consulentes para atendimento médico, odontológico
em ambulatórios, postos de saúde ou hospitais;
Promover ações integradas de saúde e higiene
bucal, desenvolvendo programas, participando de
campanhas e realizando atividades odontológicas
generalizadas, exames, tratamentos e perícias
odonto-legais; Executar outras tarefas correlatas, de
acordo com as atribuições próprias de sua unidade
de trabalho.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC e Curso de Técnico
de Auxiliar de Saúde Bucal, com registro no
Conselho de Classe, quando for o caso.
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Vencimento
Carga Horária
Lotação
SAE/CTA

UBS

R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais)
30 (trinta) horas semanais.
VAGAS
Vagas Efetivas
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
06 (seis) vagas, sendo 01
(uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Cargo 07
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento
Atribuições
Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária
Lotação
SAE/CTA
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Vagas de Cadastro de Reserva
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Técnico Municipal
Suporte Especializado
Saúde
Laboratório
Receber, registrar e encaminhar material para
exame de laboratório; Executar outras tarefas
correlatas, de acordo com as atribuições próprias de
sua unidade de trabalho.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC e Curso de Técnico
de Laboratório, com registro no Conselho de Classe,
quando for o caso.
R$ 1.107,00 (mil cento e sete reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Vagas de Cadastro de Reserva
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.

4. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Cargo 08
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Analista Municipal
Saúde
Enfermagem
Enfermagem
Elaborar plano de enfermagem a partir de
levantamento e análise das necessidades prioritárias
de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar,
organizar e dirigir os serviços de enfermagem,
atuando técnica e administrativamente, a fim de
garantir um elevado padrão de assistência;
Desenvolver tarefas de enfermagem de maior
complexidade na execução de programas de saúde
pública e no atendimento aos pacientes e doentes;
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Coletar e analisar dados sócio-sanitários da
comunidade a ser atendida pelos programas
específicos de saúde; Estabelecer programas para
atender às necessidades de saúde da comunidade,
dentro dos recursos disponíveis, bem como
participar de campanhas de educação e saúde;
Realizar
programas
educativos
em
saúde,
ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim
de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;
Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem
na execução das atribuições típicas da classe;
Controlar
o
padrão
de
esterilização
dos
equipamentos e instrumentos utilizados, bem como
supervisionar a desinfecção dos locais onde se
desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando
pesquisas,
entrevistas,
fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação; Participar das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos
em sua área de atuação; Participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e
outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao município; Possibilitar a
promoção, prevenção e recuperação da saúde
individual e/ou coletiva do usuário/paciente,
organizando, coordenando, supervisionando e
executando serviços de enfermagem, de forma
integrada. Contribuir para a melhoria da saúde do
indivíduo, da família e da comunidade, elaborando,
implementando e coordenando programas de
educação e saúde. Auxiliar na programação e na
avaliação das medidas de controle das doenças
transmissíveis, desenvolvendo ações de vigilância
epidemiológica,
compreendendo
informações,
investigações e levantamentos. Possibilitar o
controle da saúde, a orientação terapêutica e a
pesquisa, registrando as observações, tratamentos
executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, documentando a evolução da doença.
Colaborar para padronização dos procedimentos e
racionalização
dos
trabalhos,
planejando,
organizando e administrando serviços em unidades
de saúde, desenvolvendo atividades técnico –
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPS

SAE/CTA

UBS

administrativas na elaboração de normas, instruções,
roteiros e rotinas específicas. Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Enfermagem + Cadastro no respectivo Conselho
de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
08 (oito) vagas, sendo 01
(uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
10 (dez) vagas, sendo 01
(uma) vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Cargo 09
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Analista Municipal
Saúde
Medicina
Ginecologia e Obstetrícia
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica, realizando ou solicitando, exames
clínicos, prescrições de exames e medicamentos,
cirurgias
e
perícias.
Garantir
atendimento
especializado ao cidadão/usuário nas áreas de
saúde e desenvolvimento social, desenvolvendo
ações integradas de promoção, prevenção,
diagnóstico, tratamento e recuperação do indivíduo e
ou da coletividade. Analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais, para confirmar ou informar o
diagnóstico;
Manter
registro
dos
pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o
tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar
atendimento em urgências clínicas; Participar de
ações para atendimento médico de urgência, em
situações de calamidade pública, quando convocado
pela Prefeitura; Efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; Emitir parecer conclusivo
quanto
à
capacidade
laboral
para
fins
previdenciários; Inspecionar ambientes de trabalho
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Lotação
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para fins previdenciários; Caracterizar invalidez para
benefícios previdenciários e assistenciais; Participar
do desenvolvimento e execução de planos de
fiscalização sanitária; Coordenar equipes técnicas de
serviços já existentes ou a serem criadas, bem como
equipes técnicas de plantão; Participar das
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; Participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
prefeitura e outras entidades públicas e particulares,
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao município;
Favorecer a melhoria da qualidade de vida dos
usuários/pacientes do sistema de saúde do
município, desenvolvendo ações preventivas e
assistências, promovendo campanhas educativas e
coordenando grupos específicos de trabalho
(diabetes, hipertensão, planejamento familiar,
dependência química, dentre outros). Atuar nos
Programas de Saúde Pública, planejados pelo
município, envolvendo atividades relacionadas ao
atendimento domiciliar, campanhas de imunização e
outras pertinentes, desenvolvidos fora da unidade de
saúde onde esta lotado. Assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva; Prover meios de prevenção e
preservação da saúde do servidor municipal,
coordenando, executando e controlando o serviço de
medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas
em suas necessidades operacionais, resguardando a
responsabilidade da PMS relativas as coresponsabilidades sociais referentes aos serviços
terceirizados
e
desenvolvendo
programas
preventivos e informativos. Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Medicina com especialização em Ginecologia e
Obstetrícia + Cadastro no respectivo Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas

Vagas de Cadastro de Reserva
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UBS

02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 10
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Analista Municipal
Saúde
Medicina
Pediatra
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica, realizando ou solicitando, exames
clínicos, prescrições de exames e medicamentos,
cirurgias
e
perícias.
Garantir
atendimento
especializado ao cidadão/usuário nas áreas de
saúde e desenvolvimento social, desenvolvendo
ações integradas de promoção, prevenção,
diagnóstico, tratamento e recuperação do indivíduo e
ou da coletividade. Analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais, para confirmar ou informar o
diagnóstico;
Manter
registro
dos
pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o
tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar
atendimento em urgências clínicas; Participar de
ações para atendimento médico de urgência, em
situações de calamidade pública, quando convocado
pela Prefeitura; Efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; Emitir parecer conclusivo
quanto
à
capacidade
laboral
para
fins
previdenciários; Inspecionar ambientes de trabalho
para fins previdenciários; Caracterizar invalidez para
benefícios previdenciários e assistenciais; Participar
do desenvolvimento e execução de planos de
fiscalização sanitária; Coordenar equipes técnicas de
serviços já existentes ou a serem criadas, bem como
equipes técnicas de plantão; Participar das
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; Participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
prefeitura e outras entidades públicas e particulares,
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao município;
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
UBS

Favorecer a melhoria da qualidade de vida dos
usuários/pacientes do sistema de saúde do
município, desenvolvendo ações preventivas e
assistências, promovendo campanhas educativas e
coordenando grupos específicos de trabalho
(diabetes, hipertensão, planejamento familiar,
dependência química, dentre outros). Atuar nos
Programas de Saúde Pública, planejados pelo
município, envolvendo atividades relacionadas ao
atendimento domiciliar, campanhas de imunização e
outras pertinentes, desenvolvidos fora da unidade de
saúde onde esta lotado. Assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva; Prover meios de prevenção e
preservação da saúde do servidor municipal,
coordenando, executando e controlando o serviço de
medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas
em suas necessidades operacionais, resguardando a
responsabilidade da PMS relativas as coresponsabilidades sociais referentes aos serviços
terceirizados
e
desenvolvendo
programas
preventivos e informativos. Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Medicina com especialização em Pediatria +
Cadastro no respectivo Conselho de Classe, quando
for o caso.
R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 11
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Analista Municipal
Saúde
Medicina
Psiquiatria
Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos,
prescrever medicamentos e realizar outras formas de
tratamento para diversos tipos de enfermidades,
aplicando recursos da medicina preventiva ou
terapêutica, realizando ou solicitando, exames
clínicos, prescrições de exames e medicamentos,
cirurgias
e
perícias.
Garantir
atendimento
especializado ao cidadão/usuário nas áreas de
saúde e desenvolvimento social, desenvolvendo
ações integradas de promoção, prevenção,
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diagnóstico, tratamento e recuperação do indivíduo e
ou da coletividade. Analisar e interpretar resultados
de exames diversos, comparando-os com os
padrões normais, para confirmar ou informar o
diagnóstico;
Manter
registro
dos
pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o
tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar
atendimento em urgências clínicas; Participar de
ações para atendimento médico de urgência, em
situações de calamidade pública, quando convocado
pela Prefeitura; Efetuar perícias, auditorias e
sindicâncias médicas; Emitir parecer conclusivo
quanto
à
capacidade
laboral
para
fins
previdenciários; Inspecionar ambientes de trabalho
para fins previdenciários; Caracterizar invalidez para
benefícios previdenciários e assistenciais; Participar
do desenvolvimento e execução de planos de
fiscalização sanitária; Coordenar equipes técnicas de
serviços já existentes ou a serem criadas, bem como
equipes técnicas de plantão; Participar das
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço
ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos
humanos em sua área de atuação; Participar de
grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da
prefeitura e outras entidades públicas e particulares,
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo
exposições sobre situações e/ou problemas
identificados, opinando, oferecendo sugestões,
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos,
para fins de formulação de diretrizes, planos e
programas de trabalho afetos ao município;
Favorecer a melhoria da qualidade de vida dos
usuários/pacientes do sistema de saúde do
município, desenvolvendo ações preventivas e
assistências, promovendo campanhas educativas e
coordenando grupos específicos de trabalho
(diabetes, hipertensão, planejamento familiar,
dependência química, dentre outros). Atuar nos
Programas de Saúde Pública, planejados pelo
município, envolvendo atividades relacionadas ao
atendimento domiciliar, campanhas de imunização e
outras pertinentes, desenvolvidos fora da unidade de
saúde onde esta lotado. Assessorar a elaboração de
campanhas educativas no campo da saúde pública e
medicina preventiva; Prover meios de prevenção e
preservação da saúde do servidor municipal,
coordenando, executando e controlando o serviço de
medicina ocupacional, apoiando as diversas áreas
em suas necessidades operacionais, resguardando a
responsabilidade da PMS relativas as coresponsabilidades sociais referentes aos serviços
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPS

CAPSI

UBS

terceirizados
e
desenvolvendo
programas
preventivos e informativos. Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Medicina com especialização em Psiquiatria +
Cadastro no respectivo Conselho de Classe, quando
for o caso.
R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 12
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Analista Municipal
Saúde
Odontologia
Odontologia Geral
Examinar os tecidos duros e moles da boca e a face
no que couber ao Cirurgião-Dentista, utilizando
instrumentais ou equipamentos odontológicos por via
direta, para verificar patologias dos tecidos moles e
duros da boca, encaminhando nos casos de suspeita
de enfermidade na face, ao médico assistente;
Identificar as afecções quanto à extensão e à
profundidade, utilizando instrumentos especiais,
radiológicos ou outra forma de exame complementar
para estabelecer diagnóstico, prognóstico e plano de
tratamento; Aplicar anestesias tronco-regionais,
infiltrativas, tópicas ou quaisquer outros tipos
regulamentadas pela CFO, para promover conforto e
facilitar a execução do tratamento; Promover a
saúde bucal quer no âmbito do Posto/Unidade de
saúde quer no meio externo, através da participação
direta com conferências e palestras sobre os vários
aspectos da odontologia, notadamente a preventiva.
Extrair raízes e dentes, utilizando fórceps, alavancas
e outros instrumentos, quando não houver condições
técnicas e/ou materiais de tratamento conservador;
Efetuar remoção de tecido cariado e restauração
dentária, utilizando instrumentos, aparelhos e
materiais
tecnicamente
adequados,
para
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Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
SAE/CTA

restabelecer a forma e a função do dente; Executar a
remoção mecânica da placa dental e do cálculo ou
tártaro supra e subgengival, utilizando-se de meios
ultra-sônicos ou manuais; Prescrever ou administrar
medicamentos, inclusive homeopáticos, quando o
Cirurgião-Dentista for devidamente habilitado em
homeopatia em odontologia, determinando a via de
aplicação, para auxiliar no tratamento pré, trans e
pós-operatório; Proceder a perícias odontoadministrativas, examinando a cavidade bucal e os
dentes, a fim de fornecer atestados e laudos
previstos em normas e regulamentos; Elaborar,
coordenar e executar programas educativos e de
atendimento odontológico preventivo voltados
principalmente para a comunidade de baixa renda e
para os estudantes da rede municipal de ensino;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando
pesquisas,
entrevistas,
fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação; Participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e
outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao Município; Promover ações
integradas de saúde e higiene bucal, desenvolvendo
programas, participando de campanhas e realizando
atividades odontológicas generalizadas, exames,
tratamentos e perícias odonto-legais. Assegurar
maior eficácia e eficiência do serviço, orientando e
supervisionando a equipe auxiliar de odontologia.
Contribuir para o processo de programação e de
avaliação das medidas de controle das doenças
transmissíveis, desenvolvendo ações de vigilância
epidemiológica,
compreendendo
informações,
investigações e levantamentos. Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Odontologia + Cadastro no respectivo Conselho
de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
02 (duas) vagas. Não haverá
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Vagas de Cadastro de Reserva
02 (duas) vagas. Não haverá
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vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 13
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPS

SAE/CTA

Atribuições
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vaga reservada aos candidatos
com deficiência.

Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Saúde
Assistência Social
Prestar serviços de âmbito social a pessoas,
individualmente ou a grupos, em tratamento de
saúde, identificando e analisando seus problemas e
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem
e aplicando os processos básicos de assistência
social, para facilitar a recuperação do paciente e
promover sua reintegração no meio social, familiar e
de trabalho; Desenvolver atividades de educação e
vigilância em saúde e executar o serviço social,
aplicando seus métodos e técnicas específicas;
Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em
saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde do
Município.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Serviço Social + Cadastro no respectivo
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
03 (três) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 14
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento
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Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.

Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Saúde
Fisioterapia
Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude
articular, de verificação cinética e movimentação, de
pesquisa de reflexos, provas de esforço e de
atividades, para identificar o nível de capacidade
funcional dos órgãos afetados; Planejar e executar
tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses,
sequelas de acidentes vasculares cerebrais,
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
SAE/CTA

raquimedulares, poliomielite, de paralisias cerebrais,
motoras, neurógenas e de nervos periféricos,
miopatias e outros; Atender a amputados,
preparando o coto e fazendo treinamento com
prótese, para possibilitar a movimentação ativa e
independente dos mesmos; Ensinar aos pacientes
exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos
pés, as afecções dos aparelhos respiratório e
cardiovascular, orientando-os e treinando-os em
exercícios ginásticos especiais a fim de promover
correções de desvios posturais e estimular a
expansão respiratória e a circulação sanguínea;
Proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios
e jogos com pacientes portadores de problemas
psíquicos, treinando-os sistematicamente, para
promover a descarga ou a liberação da
agressividade e estimular a sociabilidade; Efetuar
aplicação de ondas curtas, ultra-som e infravermelho
nos pacientes, conforme a enfermidade, para aliviar
ou terminar com a dor; Aplicar massagens
terapêuticas, utilizando fricção, compressão e
movimentação com aparelhos adequados ou com as
mãos.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Fisioterapia + Cadastro no respectivo Conselho
de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 15
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Vagas de Cadastro de Reserva
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.

Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Saúde
Psicologia em Saúde
Estudar e avaliar indivíduos que apresentam
distúrbios
psíquicos
ou
problemas
de
comportamento social, elaborando e aplicando
técnicas psicológicas apropriadas, para orientar-se
no diagnóstico e tratamento; Desenvolver trabalhos
psicoterápicos, a fim de restabelecer os padrões
desejáveis de comportamento e relacionamento
humano; Atender aos pacientes da rede municipal de
saúde, avaliando-os e empregando técnicas
psicológicas
adequadas,
para
tratamento
terapêutico;
Prestar
assistência
psicológica,
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPS

CAPSI

SAE/CTA

UBS

individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes,
preparando-os adequadamente para as situações
resultantes de enfermidades, e de alterações
comportamentais; Reunir informações a respeito de
pacientes, levantando dados psicopatológicos, para
fornecer aos médicos subsídios para diagnóstico e
tratamento de enfermidades; Articular-se com
profissionais de saúde mental e outros, para
elaboração e execução de programas de assistência
e apoio a grupos específicos de pessoas; Orientar,
individualmente ou em grupo, os familiares dos
pacientes, preparando-os adequadamente para as
situações resultantes de enfermidades.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Psicologia + Cadastro no respectivo Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
03 (três) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.
04 (quatro) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 16
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
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Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.
01 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga reservada aos candidatos
com deficiência.
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Saúde
Terapia Ocupacional
Contribuir para a valorização do usuário/paciente
portador de disfunção física, psíquica e ou social,
prestando
assistência
terapêutica
integrada,
favorecendo sua reintegração e readaptação ao
meio social, familiar e de trabalho. Contribuir para a
valorização e melhoria das condições de saúde do
paciente, instruindo e acompanhando as atividades
ocupacionais por estes desenvolvidas. Auxiliar no
tratamento médico dos pacientes, empregando
técnicas para agilizar sua reabilitação.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
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em Terapia Ocupacional + Cadastro no respectivo
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.

Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPS
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VAGAS
Vagas Efetivas
03 (três) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 17
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
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Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Médico do Trabalho
Medicina do Trabalho
Higiene e Medicina do Trabalho
Higiene e Medicina do Trabalho
Realizar exames periódicos, admissionais e
demissionais, fazendo o exame clínico e
interpretando
os
resultados
dos
exames
complementares, para controle das condições de
saúde dos servidores e levantamento de riscos
operacionais; Efetuar atendimento médico de
urgência em casos de acidente de trabalho, emitindo
a comunicação de acidente de trabalho para
encaminhamento do acidentado a tratamento de
acordo com as normas do INSS; Efetuar
atendimento médico-ambulatorial em casos de
alterações da saúde do servidor durante o trabalho,
aplicando a terapêutica adequada e/ou orientando o
acompanhamento médico especializado, para
prevenir consequências mais graves ao servidor;
Realizar exames médicos periciais em ambulatório,
hospital ou residência do servidor, visando a
concessão e manutenção do benefício AuxílioDoença, através do convênio Prefeitura/INSS.
Inspecionar os locais de trabalho, observando as
condições ambientais, mobiliário e equipamentos,
analisando seus efeitos sobre a saúde física e
mental dos servidores, para sugerir à Direção da
Prefeitura medidas que removam ou atenuem os
riscos existentes; Emitir pareceres sobre reabilitação
profissional, tratamentos em série, concessão do
benefício Auxílio-Doença e capacidade laborativa,
após retorno do acidente de trabalho etc.; Realizar
outras
atribuições
compatíveis
com
sua
especialização profissional.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Medicina com especialização em Medicina do
Trabalho + Cadastro no respectivo Conselho de
Classe, quando for o caso.
R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais)
30 (trinta) horas semanais.
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Lotação
NUCLEO SESAU

VAGAS
Vagas Efetivas
02 (duas) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

Cargo 18
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Lotação
CAPSI

Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.

Pedagogo
Suporte Pedagógico
Administração Escolar
Administração Supervisão e Orientação Escolar
Estabelecer as normas operacionais de seu setor,
definindo as responsabilidades funcionais e
submetendo-as à aprovação da direção; Organizar,
superintender e distribuir entre seus auxiliares
serviços de protocolo, escrituração, arquivo e
estatística escolar, entre outros; Atualizar e manter
sob sua guarda ou responsabilidade o arquivo e o
material de secretaria; Elaborar relatórios usando
computador e instruir processos exigidos por órgãos
da administração pública; 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; Receber o
supervisor educacional, atendendo suas solicitações
dentro do prazo estabelecido; Manter atualizada e
ordenada toda legislação de ensino; Assinar,
juntamente com o diretor, os documentos de vida
escolar dos alunos.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Licenciatura Plena em Pedagogia + Cadastro no
respectivo Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.

VAGAS
Vagas Efetivas
03 (três) vagas. Não haverá
vaga
reservada
aos
candidatos com deficiência.

UBS: Unidade Básica de Saúde
CAPS: Centro de Atendimento Psicossocial
CAPSI: Centro de Atendimento Psicossocial Infantil
SAE: Serviço de Atendimento Especializado
CTA: Centro de Testagem e Aconselhamento
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Vagas de Cadastro de Reserva
01 (uma) vaga. Não haverá vaga
reservada aos candidatos com
deficiência.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
EDITAL N.º 001/2020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de texto. Tipos e gêneros textuais. Ortografia: acentuação,
emprego de letras e divisão silábica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Classes
e emprego de palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição,
conjunção, interjeição e advérbio. Gênero e número dos substantivos. Coletivos. Sintaxe da
oração (período simples e composto). Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal.
Significado das palavras: sinônimos, antônimos, denotação e conotação.
1.2 MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Operações com números inteiros e racionais. Fatoração e números primos: divisibilidade,
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Operações e problemas com razões,
proporções e porcentagens. Regra de três: simples e composta. Juros simples e composto.
Sistemas lineares: equações, inequações, sistemas e problemas. Noções de geometria: retas,
ângulos, paralelismo e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Leitura de gráficos.
Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de
figuras planas, volumes de sólidos.
1.3 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
1.4 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
2. NÍVEL MÉDIO COMPLETO
2.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e Interpretação de Textos. Tipologia e gêneros textuais. Ortografia. Acentuação
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Uso dos porquês. Significação das palavras:
sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes de Palavras. Período simples e
composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal.
Colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Figuras de Linguagem. Coerência e Coesão
textual.
2.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Operações com números inteiros e racionais. Fatoração e números primos: divisibilidade,
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Operações e problemas com razões,
proporções e porcentagens. Regra de três: simples e composta. Conjuntos numéricos e
problemas. Juros simples e composto. Sistemas lineares: equações, inequações, sistemas e
problemas. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e perpendicularismo, triângulos
e quadriláteros. Leitura de gráficos. Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área,
volume etc. Perímetro e área de figuras planas. Volume de sólidos: cubos, paralelepípedos,
cilindros, cones e pirâmides. Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de
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dados em tabelas estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana.
Frequências acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade,
Progressão Aritmética, Progressão geométrica. Função do 1º grau, Função do 2º grau, Função
exponencial, Função logarítimica, equações e problemas.
2.3 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
2.4 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
2.5 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
- Lei nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências)
3. NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
3.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e Interpretação de Textos. Tipologia e gêneros textuais. Ortografia. Acentuação
gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Uso dos porquês. Significação das palavras:
sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes de Palavras. Período simples e
composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal.
Colocação dos pronomes oblíquos e átonos. Figuras de Linguagem. Coerência e Coesão
textual.
3.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Operações com números inteiros e racionais. Fatoração e números primos: divisibilidade,
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Operações e problemas com razões,
proporções e porcentagens. Regra de três: simples e composta. Conjuntos numéricos e
problemas. Juros simples e composto. Sistemas lineares: equações, inequações, sistemas e
problemas. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo e perpendicularismo, triângulos
e quadriláteros. Leitura de gráficos. Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área,
volume etc. Perímetro e área de figuras planas. Volume de sólidos: cubos, paralelepípedos,
cilindros, cones e pirâmides. Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de
dados em tabelas estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana.
Frequências acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade,
Progressão Aritmética, Progressão geométrica. Função do 1º grau, Função do 2º grau, Função
exponencial, Função logarítimica, equações e problemas.
3.3 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
3.4 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
EDITAL N.º 001/2020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA

3/9

3.5 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
- Lei nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências)
3.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 05: TÉCNICO MUNICIPAL
ATIVIDADE: SUPORTE ESPECIALIZADO
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM
Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem.
Regulamentação do exercício profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Relações
humanas. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia humanas. Microbiologia e parasitologia.
Atendimento de emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais
vitais, Mensuração de altura e peso, Assepsia e controle de infecção. Biossegurança.
Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e
soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise). Prevenção de úlceras de
pressão. Sondagens gástrica e vesical. Coleta de material para exames laboratoriais.
Oxigenioterapia. Curativo. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao
paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e
reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo,
acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais. Atendimento de
emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados
convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de
transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e
parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, préparto, parto e puerpério. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno.
Legislação do Sistema Único de Saúde.
CARGO 06: TÉCNICO MUNICIPAL
ATIVIDADE: SUPORTE ESPECIALIZADO
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: HIGIENE BUCAL
Anatomia Dentária: órgão dentário, classificação e função dos dentes, dentições,
nomenclatura dentária, notação dentária, morfologia dos dentes permanentes e decíduos,
articulação alvéolo-dentária, histologia do dente e erupção dentária. Materiais restauradores
diretos: composição, classificação, propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos.
Proteção do complexo dentina/polpa: materiais protetores (composição, classificação,
propriedades, manipulação, instrumentais e equipamentos) e técnicas de proteção. Radiologia
odontológica: Princípios e fundamentos da radiologia odontológica; técnicas radiográficas;
técnicas de revelação, montagem e arquivamento de películas radiográficas; tabelas e
protocolos utilizados em radiologia odontológica; riscos radioativos. Prevenção da cárie e
doença periodontal: placa bacteriana; cárie; gengivite/periodontite, técnicas de controle da
placa; fluorterapia; materiais seladores (composição, classificação, propriedades,
manipulação, instrumentais e equipamentos). Materiais de moldagem e de confecção de
modelos: composição, classificação, propriedades, materiais e equipamentos, manipulação, e
confecção de modelos de estudo. Biossegurança em odontologia: Prevenção e controle de
infecções; Princípios de assepsia, antissepsia; Normas e procedimentos técnicos no
processamento de material: descontaminação, desincrustação, limpeza, preparo, seleção,
empacotamento, esterilização, manipulação e armazenagem. Recursos humanos em
odontologia: Pessoal técnico e auxiliar em Odontologia. Saúde pública: Políticas de saúde
bucal; Sistema Único de Saúde (SUS). Legislação: Princípios e normas do exercício
profissional dos técnicos em saúde bucal – Lei n.o 11.889/2008; Código de ética odontológico.
Legislação do Sistema Único de Saúde.
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CARGO 07: TÉCNICO MUNICIPAL
ATIVIDADE: SUPORTE ESPECIALIZADO
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: LABORATÓRIO
Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Obtenção e conservação
de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, fatores de
interferência na qualidade das análises. Equipamentos de uso em laboratório, pesagens,
volumétrica, microscopia (fotometria - leis de absorção da luz). Princípios bioquímicos
implicados nas principais dosagens sanguíneas: glicídios, lipídios, protídeos, componentes
inorgânicos, uréia, creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas. Urina: análise qualitativa,
quantitativa e sedimento. Parasitologia Humana: principais métodos para pesquisa de
parasitas intestinais; Hematozoários: características morfológicas e ciclo evolutivo.
Bacteriologia Humana: métodos bacteriológicos de identificação dos principais agentes
etiológicos das infecções genitais, urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de
cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de sensibilidade a antibióticos; hemocultura.
Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação de complemento; aglutinação. Técnicas
Hematológicas: câmara de contagem; identificação e contagem das células sanguíneas:
glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue periférico; contagem de
plaquetas e reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina;
hematócrito; índices hematimétricos; prova de falcização; curva de resistência globular
osmótica; Coagulação: tempo de sangramento e de coagulação; prova do laço; retração do
coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial ativada; tempo de trombina;
fibrinogênio. Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh Noções de higiene e assepsia.
4. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
4.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Compreender e interpretar textos. Tipologia e gêneros textuais. Funções da Linguagem. Níveis
de Linguagem na modalidade oral e escrita. Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia,
Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual.
Período Simples e Composto. Coesão Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência
Nominal e Verbal. Classe de Palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral,
preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de
Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Fonética: Separação silábica, encontros
vocálicos e consonantais, digráfos vocálicos e consonantais. Operadores argumentativos e
modalizadors textuais.
4.2 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas
de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança.
Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e
Firewall. Procedimentos de backup.
4.3 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
4.4 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
- Lei nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências)
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4.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 08: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SAÚDE
SUBATIVIDADE: ENFERMAGEM
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM
Fundamentos e exercício da enfermagem: Lei do exercício profissional e código de ética.
Epidemiologia e enfermagem. Estatística e enfermagem. Teorias em enfermagem.
Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem. Administração dos serviços de
enfermagem. Norma Operacional de Assistência a Saúde. Administração de materiais e
enfermagem. Normas, rotinas e manuais, elaboração e utilização na enfermagem. Teorias
administrativas e enfermagem. Organização dos serviços de enfermagem. Estrutura e
funcionamento dos serviços de enfermagem. Planejamento na administração e na assistência
de enfermagem em nível ambulatorial. Tomada de decisão na administração da assistência e
do serviço. Administração do processo de cuidar em enfermagem. Normas do Ministério da
Saúde para atuação: programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da
criança, programa de hipertensão, programa de diabético. Planejamento da assistência de
enfermagem. Consulta de enfermagem. Medidas de higiene e de segurança nos serviços de
enfermagem e para o trabalhador. Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de
enfermagem. Primeiros socorros. Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de
enfermagem, multiprofissional e interdisciplinar. Triagem de pacientes adulto e pediátrico em
emergência. Assistência de enfermagem em emergência e urgência a pacientes adultos e
pediátricos com problemas: cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, gastroenterológicos,
metabólicos, ginecológicos, urológicos, nefrológicos, cirúrgicos, infecciosos, reumatológicos.
Atendimento Pré-hospitalar do politraumatizado: ABCDE do trauma. Transporte do
politraumatizado. Cinemática do trauma. Epidemiologia do trauma. Atendimento de urgência
e emergência frente aos distúrbios cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, respiratórios,
gineco-obstétricos, pediátricos e psiquiátricos. Traumatismos não-intencionais, violência e
suicídio. Atendimento ao trauma de face e pescoço, cranioencefálico, de coluna, músculoesquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes físico-químicos e trauma. Suporte básico
e avançado de vida a adultos, crianças e gestantes. Situações especiais de ressuscitação:
hipotermia, afogamento, parada cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e
eletrocussão, emergências cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança.
Legislação do Sistema Único de Saúde.
CARGO 09: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SAÚDE
SUBATIVIDADE: MEDICINA
ÁREA DE CONHECIMENTO: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
prevenção das doenças ginecológicas. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência.
Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica. Anatomia clínica e cirúrgica do
aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo menstrual. Disfunções menstruais.
Bioesteroidogênese. Histopatologia cíclica do aparelho genital. Anomalias congênitas e
intersexo. Distúrbios do desenvolvimento puberal. Climatério. Vulvovaginites e cervicites.
Doenças inflamatórias pélvica aguda e crônica. Doenças sexualmente transmissíveis.
Abdômen agudo em ginecologia. Endometriose. Distopias genitais. Distúrbios urogenitais.
Patologias benignas e malignas: da vulva, da vagina, do útero, do ovário. Anatomia,
embriologia, semiologia e patologias benignas da mama. Rastreamento do câncer de mama
e do colo do útero. Esterilidade conjugal. Planejamento familiar. Anatomia e fisiologia da
gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação da idade gestacional. Assistência pré-natal
na gestação normal e avaliação do risco obstétrico. Diagnóstico das malformações fetais.
Aborto, gravidez ectópica e mola hidatiforme. Transmissão materno-fetal de infecções. Préeclâmpsia. Diabetes e outras intercorrências clínicas na gestação. Hemorragias do III
trimestre. Sofrimentos fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. Ética médica em
ginecologia.
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CARGO 10: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SAÚDE
SUBATIVIDADE: MEDICINA
ÁREA DE CONHECIMENTO: PEDIATRA
Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e
endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas,
dermatológicas e vulvovaginais. Avaliação clínica-cirúrgica do paciente da urgência (abdome
agudo, apendicite, derrame pleural, fraturas). Noções de atendimento ao traumatismo crânioencefálico. Tratamento inicial do queimado. Saúde materno-infantil: o recém-nascido normal e
patológico, crescimento e desenvolvimento, desnutrição proteico-calórica, aleitamento
materno, doenças infecto-contagiosas mais frequentes na infância, vacinação. Doenças de
notificação compulsória. Código de Ética Médica. Crescimento e desenvolvimento: problemas
do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido à puberdade (adolescência);
imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios nutritivos: desidratação aguda
por diarréia e vômitos; desnutrição protéico-calórica. Problemas neurológicos: meningites;
meningoencefalites; tumores intracranianos; pálpebras; tétano; convulsões. Problemas
oftalmológicos: conjuntivites; alterações oculares nas hipovitaminoses. Problemas do ouvido,
nariz, boca e garganta: otites; infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites;
adenóides e amedalite. Distúrbios respiratórios: bronquiolite; bronquites; asma; tuberculose
pulmonar; pneumonias; fibrose cística (mucoviscidose). Distúrbios cardiológicos: cardiopatias
congênitas cianóticas e acianóticas; endocardite infecciosa; miocardite; doença de Chagas.
Problemas do aparelho digestivo: vômitos e diarréia; diarreia crônica; doença celíaca; alergia
alimentar; parasitoses intestinais; patologias cirúrgicas; hepatites; diabetes infanto-juvenil.
Problemas urinários: infecções do trato urinário; hematúria; glomerulonefrite difusa aguda e
glomerulopatias; síndrome nefrótica; refluxo vésico-ureteral; válvulas da uretra posterior.
Problemas hematológicos: anemias carenciais; anemia aplástica; anemia falciforme; anemias
hemolíticas; leucemias; púrpuras (trombocitopênica e anafilactóide); hemofilia.
Hepatoesplenomegalia e adenomegalia: mononucleose; adenite cervical; toxoplasmose;
citomegalovirus, calazar; blastomicose. A febre e as infecções na infância: a criança febril;
febre tifóide; salmonelose; malária; brucelose; interpretação e conduta na criança com reação
de Mantoux positivo; síndromes de deficiência imunológica na infância. Tumores na infância:
tumor de Wilms; neuroblastoma; doença de Hodgkin; linfomas; rabdomiossarcoma.
Antibióticos e quimioterápicos. Intoxicação Exógena e Prevenção de Acidentes.
CARGO 11: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SAÚDE
SUBATIVIDADE: MEDICINA
ÁREA DE CONHECIMENTO: PSIQUIATRIA
Interpretação de sinais e sintomas. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
prevenção das doenças cardiovasculares, pulmonares, digestivas, renais, metabólicas e
endocrinológicas, hematológicas, reumatológicas, neurológicas, infecto-contagiosas,
dermatológicas e ginecológicas. Doenças de notificação compulsória. Código de Ética Médica.
Distúrbios: mentais orgânicos (agudos e crônicos); psiquiátricos associados à epilepsia;
psiquiátricos associados ao uso de substâncias psicoativas; do humor. Esquizofrenia.
Distúrbios: esquizotípicos, esquizofreniformes, esquizoafetivos e delirantes; somatoformes e
dissociativos (ou conversivos); ansiosos (de pânico, mistos de ansiedade e depressão etc.);
transtornos de personalidade e de comportamentos em adultos; alimentares (anorexia e
bulimia nervosas); do sono. Deficiência mental. Emergências em psiquiatria. Suicídio e
tentativa de suicídio. Tratamento biológico em psiquiatria. Psiquiatria forense: atividade
pericial; medicina defensiva e erro médico; direitos do paciente; internação involuntária.
Transtornos neuróticos relacionados ao estresse e somatoformes.
CARGO 12: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SAÚDE
SUBATIVIDADE: ODONTOLOGIA
ÁREA DE CONHECIMENTO: ODONTOLOGIA GERAL
Biossegurança em Odontologia. Diagnóstico das principais doenças bucais. Noções sobre
terapêutica odontológica. Técnica e tipos dos anestésicos locais utilizados em odontologia.
Emergências Médicas em Odontologia. Bioética em Odontologia. Código de Ética
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Odontológica. Prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças bucais. Flúor: Uso,
Metabolismo, Mecanismo de ação, Intoxicação cônica e aguda. Educação em saúde bucal.
Cariologia: Epidemiologia da cárie dentária. Fatores etiológicos da doença cárie. Dinâmica do
desenvolvimento da lesão de cárie. Diagnóstico e tratamento da cárie dentária. Prevenção em
Odontologia: Prevenção à cárie dentária e à doença periodontal. Toxicologia do Flúor Selantes de Fóssulas e Fissuras. Controle mecânico da placa bacteriana. Anestesia local em
Odontologia. Farmacologia: Analgésicos. Antiinflamatórios. Antibióticos. Anti-hemorrágicos.
Cimento de Ionômero de Vidro: Indicações e contra-indicações. Vantagens e desvantagens.
Técnica de aplicação. Resinas Compostas: Classificação. Propriedades. Indicações e técnicas
de aplicação.Dentística: Classificação cavidades, materiais restauradores, preparos cavitários.
Cirurgia: Técnicas, Exodontias, permanentes e raiz residual, suturas. Radiologia: Técnicas
intra e extra oral. Endodontia: urgências, curativo demora e abertura de acesso.
CARGO 13: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do
Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero.
A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência;
saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com
deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo
e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho
e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e
demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação
em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de
Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica
e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na
área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente.
O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas,
processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da
Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em
Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em
Rede. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006). Tipificação dos
Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social. Reordenamento dos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8.080/1990. Lei de Diretrizes
e Bases da Educação – LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política
Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política
Nacional de Assistência Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais. Resolução CNAS n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS.
Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério da
Cidadania. Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Conselho Nacional de Assistência
Social e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE
– Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de
serviços, benefícios e transferência de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS, 2009.

CARGO 14: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: FISIOTERAPIA
Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia,
fototerapia, hidroterapia, massoterapia, cinesioterapia, eletroterapia e manipulação vertebral.
Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia. Fisioterapia em neurologia.
Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. Fisioterapia em pediatria e geriatria. Mastectomias.
Fisioterapia em pneumologia. Fisioterapia respiratória: fisioterapia pulmonar. Assistência
fisioterapêutica domiciliar. Desenvolvimento neuropisicomotor. Fisiologia do sistema cardioPREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
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respiratório. Fisiologia da contração muscular. Cinestesia. Fases da marcha. Avaliação e
tratamento de patologias pneumológicas, cardiológica, ortopédica, pediátrica, e neurológica.
Recursos terapêuticos: Eletroterapia, Massoterapia, Termoterapia. Fisioterapia da Saúde do
Trabalhador: Conceito Ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas no
ambiente de trabalho. Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde.
CARGO 15: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: PSICOLOGIA EM SAÚDE
Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico.
Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico,
técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Conceitos básicos de
Psicopatologia e dos Manuais de Classificação: Áreas de Interesse Especial: doenças
ocupacionais, dependência química, deficiências físicas e mentais, psicossomática, doenças
orgânicas, violência doméstica e sexual. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes
psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas.
Testes psicomotores. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Elaboração de laudos,
relatórios e pareceres psicológicos. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos,
personalidade e teorias psicodinâmicas. Ética profissional. Resoluções CFP/CRP. Equipes
multidisciplinares. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social.
Psicologia do Desenvolvimento: a infância e a adolescência. Protagonismo Juvenil e Trabalho
Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional.
Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Concepção sobre
grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na
lógica da atenção psicossocial. Trabalho em Rede. Princípios da intersetorialidade.
Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento
psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; Clínica e
atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; Clínica e atenção
psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; Clínica e atenção psicossocial
aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Diagnóstico estrutural e direção do
tratamento dos transtornos mentais.Teorias e sistemas em Psicologia. Processos psicológicos
básicos e seus fundamentos. Processos básicos de interação social e seus fundamentos.
Intervenções Psicológicas Individuais e Grupais: Mediação, Negociação, Dinâmica de Grupo
(Relações grupais, institucionais e comunitárias). Psicologia Organizacional. Organizações:
estrutura, processos e dinâmica. Teoria das organizações e concepções de trabalho. Cultura
e clima organizacional. Motivação e satisfação no trabalho. Poder, liderança e conflitos nas
organizações. Equipes de trabalho e grupos nas organizações. Bem-estar, saúde e qualidade
de vida no contexto das organizações. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano
nas organizações. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento.
Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Avaliação de
desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos:
objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e
avaliação. Trabalho Social com famílias. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
n.o 8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – LDB n.o 9394/96.

CARGO 16: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: TERAPIA OCUPACIONAL
Processo de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de atuação,
materiais e instrumentais. Análise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal.
Áreas de Atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta
Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos.
Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento. Terapia Ocupacional na paralisia
cerebral - definição, transtornos, avaliação e tratamento. Princípios básicos do tratamento
terapêutico-ocupacional nas áreas de neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapia
ocupacional aplicada à deficiência mental. Modelos de Terapia Ocupacional – Positivistas,
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Humanista, Materialista. Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental - Princípios básicos,
fundamentos teóricos para a prática, dinâmica do mecanismo de tratamento terapêutico –
ocupacional. Trabalho Social com famílias. Construção Social da Violência. Princípios da
Intersetorialidade. Trabalho Rede. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS nº
8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS no 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB n.o 9394/96.
CARGO 17: MÉDICO DO TRABALHO
ATIVIDADE: MEDICINA DO TRABALHO
SUBATIVIDADE: HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
ÁREA DE CONHECIMENTO: HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
Noções gerais de medicina. Bioestatística. Epidemiologia. Doenças infecciosas. Sistema
imunitário e suas doenças. Sistema respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e
suas doenças. Sistema gênito-urinário e suas doenças. Sistema digestivo e suas doenças.
Sistema endócrino e suas doenças. Sistema locomotor e suas doenças. Sistema neurológico
e suas doenças. Órgãos dos sentidos e suas doenças. Psiquismo e suas doenças.
Metabolismo e suas doenças. Distúrbios nutricionais. Dermatologia. Hematologia. Genética e
noções de doenças hereditárias. Saúde do trabalhador. Noções de estatística e epidemiologia
em medicina do trabalho. Noções de fisiologia do trabalho. Órgãos dos sentidos. Metabolismo
e alimentação. Sistemas respiratório, cardiovascular e locomotor, entre outros. Doenças
profissionais e doenças ligadas ao trabalho. Pneumoconioses, asma ocupacional, neoplasias,
surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares,
hematopatias, LER/Dort, entre outras. Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho,
incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de álcool e outras drogas. Agentes físicos
e riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde, incluindo noções de toxicologia. Agentes
biológicos e riscos à saúde. Ergonomia e melhoria das condições de trabalho. Conceitos e
princípios da ergonomia. Carga de trabalho. Organização do trabalho. Trabalho sob pressão
temporal. Novas tecnologias, automação e riscos à saúde, entre outros. Trabalho noturno e
em turnos. Riscos à saúde e noções de cronobiologia. Acidentes do trabalho. Definições e
prevenção. Noções de funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em
empresas. Composição, funcionamento e atribuições do Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Noções de avaliação e controle dos riscos
ligados ao ambiente de trabalho. Noções de acompanhamento médico de portadores de
doenças crônicas em medicina do trabalho. Noções de legislação relacionada à saúde e à
segurança do trabalho, incluindo legislação acidentária e normas internacionais da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Previdência Social. Funcionamento, legislação
e conduta médico-pericial.
CARGO 18: PEDAGOGO
ATIVIDADE: SUPORTE PEDAGÓGICO
SUBATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
ÁREA DE CONHECIMENTO: ADMINISTRAÇÃO SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO
ESCOLAR
Fundamentos da educação. Concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e
desenvolvimento humano. A teoria histórico-cultural de Vygotsky. A teoria e as fases de
desenvolvimento de Jean Piaget. Educação e diversidade. Currículo e interdisciplinaridade.
Pesquisa e construção de conhecimento. Afetividade e empatia na aprendizagem.
Componentes do processo de ensino: objetivos, conteúdos, métodos, técnicas, recursos e
avaliação. Planejamento e execução de atividades educativas. Recreação e ludicidade.
Espaços educacionais não formais. Atuação do pedagogo na área da saúde. O papel do
pedagogo hospitalar. Conceitos e práticas de Educação Especial. Educação, inclusão e
condições de aprendizagem. Recursos pedagógicos adaptados: ábaco, alfabeto móvel, blocos
lógicos, calculadora, dominó, jogo da memória, livro de texturas, livros de história, material
dourado, quebra-cabeça, tangram. Tecnologias de informação e comunicação e práticas
educativas. Avaliação da aprendizagem. Instrumentos de avaliação. Pedagogia de projetos.
Competências e habilidades. Pilares da educação para o século XXI. Ética e Cidadania.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
EDITAL N.º 001/2020, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA

1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020
EDITAL N.º 001/2019, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020
ANEXO 02 – CRONOGRAMA COMPLETO
DESCRIÇÃO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO
PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS E OS
HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
PERÍODO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
DEFERIDAS E INDEFERIDAS
RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL
PERÍODO DE ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
PERÍODO DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS
CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA
ESCOLHA
REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
RESULTADO FINAL PRELIMINAR
PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR
RESULTADO FINAL DEFINITIVO
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Data
03/02/2020
04/02/2020 e 05/02/2020
06/02/2020 à 07/04/2020
06/02/2020 e 07/02/2020
06/02/2020 à 10/02/2020
04/03/2020
05/03/2020 e 06/03/2020
11/03/2020
06/02/2020 à 07/04/2020
06/02/2020 à 08/04/2020
06/02/2020 à 08/04/2020
15/04/2020
16/04/2020 e 17/04/2020
27/04/2020
10/05/2020
10/05/2020
11/05/2020 e 12/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
28/05/2020 e 29/05/2020
02/06/2020
02/06/2020
03/06/2020 e 04/06/2020
05/06/2020

