PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ESTADO DE RONDÔNIA
EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2011

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO
01 - INSCRIÇÕES

22/07 a 11/08/2011

02 - REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

22/07 a 04/08/2011

03 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E LOCAIS DAS PROVAS

19/08/2011

04 - PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE TÍTULOS

25/09/2011

05 - GABARITOS PRELIMINARES

28/09/2011

06 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL

05/10/2011

07 - RESULTADO FINAL

12/10/2011

08 - PROVAS PRÁTICAS

23/10/2011

09 - RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO

24/10/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL, nos termos da legislação vigente, em especial das Leis
Municipais nº. 1.762/05 e 2.735/10 e alterações posteriores, faz saber que realizará Concurso Público
para provimento dos empregos adiante mencionados. O Concurso Público será regido pelas Instruções
Especiais, parte integrante deste Edital, e sua organização e aplicação ficarão a cargo do INSTITUTO
RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA, Reg. CRA/RO 379 RP.
01 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso destina-se ao provimento dos cargos discriminados, das vagas existentes e as que
vierem a existir ou as que forem criadas durante o prazo de sua validade conforme o quadro disposto no
anexo I;
1.2. Toda publicidade do presente certame se dará com as publicações nos Murais da Câmara, da
Prefeitura Municipal de Cacoal e no sitio eletrônico www.institutorondonia.com.br
1.3. Os cargos sob o regime estatutário e/ou celetista da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL,
número de vagas, salários, carga horária e os requisitos são os estabelecidos no anexo I deste edital;
1.4. Os candidatos contratados e nomeados estarão sujeitos ao regime Estatutário e/ou Celetista,
conforme o caso, e demais normas aplicáveis, percebendo os salários iniciais consignados no anexo I.
1.5. A jornada de trabalho a ser cumprida estará sujeita à prestação da carga horária mencionada no
quadro do anexo I, conforme o cargo/emprego, e será exercida no âmbito do Município de Cacoal/RO, de
acordo com as necessidades e conveniências da Administração.
1.6. Do total de vagas do concurso, 5% serão providos na forma do Decreto Federal n.º 3.298/99, alterado
pelo Decreto Federal n.º 5.296/2004.
1.7. A vigência dos Cargos regidos pela CLT subordina-se à vigência dos respectivos Programas
Federais e seus repasses financeiros, findando os programas e respectivos recursos Federais, fica
facultado à administração municipal permanecer com os empregados públicos no serviço público, em
conformidade com a conveniência e possibilidade orçamentária - financeira do Município.
02 - DOS DIREITOS DO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.1. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do certame em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação e critérios de aprovação das
provas, data, horário e local de aplicação, e à nota mínima exigida em cada etapa nos termos do artigo 41
do Decreto n.º 3.298/99.
2.2. Os portadores de necessidades especiais, quando da inscrição, deverão obedecer ao procedimento
descrito no subitem 3.1.16.
2.3. As vagas reservadas aos portadores de deficiência ficarão liberadas se não tiver ocorrido inscrição ou
aprovação desses candidatos.
03 - DAS INSCRIÇÕES
3.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
3.1.1. Objetivando evitar ônus desnecessário o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o
valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos exigidos para o Concurso.

3.1.2. As inscrições ficarão abertas pela internet, das 10 horas de 22 de julho de 2011 às 20h de 11 de
agosto de 2011. Todos os horários fazem referência ao oficial de Rondônia.
3.1.3. A homologação das inscrições e relação de nomes dos candidatos aptos à realização das provas
objetivas, estará disponível no site www.institutorondonia.com.br e no átrio da PREFEITURA e da
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL, a partir do dia 19/08/2011.
3.1.4. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.institutorondonia.com.br durante o período das inscrições, por meio do link correlato ao Concurso,
e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos abaixo:
3.1.5. Ler o Edital e aceitar o termo de responsabilidade, preencher o formulário de inscrição e transmitir
os dados pela internet;
3.1.6. Efetuar o pagamento da importância observando o valor para o respectivo nível de escolaridade,
conforme item 3.1.22 deste edital, até o dia 12 de agosto de 2011;
3.1.7. O candidato deverá efetuar o pagamento do valor da inscrição somente por boleto bancário gerado
pelo sistema e pagável em qualquer banco.
3.1.8. O boleto bancário disponível no endereço eletrônico www.institutorondonia.com.br deverá ser
impresso para o pagamento do valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de
solicitação de inscrição.
3.1.9. Será de total responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição,
sob as penas da lei.
3.1.10. Às 20 horas de 11 de agosto de 2011 (horário de Rondônia), a ficha de inscrição não estará mais
disponibilizada.
3.1.11. O candidato deverá indicar, na ficha de inscrição ou no formulário de inscrição pela Internet, o
código da opção do emprego para o qual pretende concorrer, conforme tabela na ficha de inscrição ou da
barra de opções do formulário de inscrições pela internet.
3.1.12. Ao se inscrever o candidato devera observar atentamente as informações sobre a aplicação das
provas, uma vez que só poderá concorrer a um emprego por período;
3.1.13. As informações prestadas na ficha de inscrição/formulário pela internet serão de inteira
responsabilidade do candidato, reservando-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL e o INSTITUTO
RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não
preencher esse documento oficial de forma completa e correta e/ou que forneça dados inverídicos.
3.1.14. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do código da opção do emprego,
bem como, devolução da importância paga, a maior ou menor e em duplicidade, em hipótese alguma.
3.1.14.1. Em havendo o candidato efetuado a inscrição para mais de um cargo, no momento da
realização da prova objetiva deverá optar por um deles, sendo considerado eliminado do Processo
Seletivo no qual constou como ausente.
3.1.15. Não serão aceitas as solicitações de inscrições que não atenderem rigorosamente às condições
estabelecidas neste Edital.
3.1.16. O candidato portador de deficiência ou não que necessitar de condição especial para realização
da prova deverá solicitá-la até o término das inscrições, em envelope lacrado constando os seguintes
dizeres: Concurso Público - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL - Condição especial para realização
da prova - nome do candidato e o numero de inscrição em letra de forma e legível, entregando-o no
protocolo da Prefeitura em dias úteis das 07h30min às 12h ou por Sedex, à PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACOAL - Palácio do Café - Rua Anísio Serrão, n˚ 2.100 - Centro - Cacoal RO.
3.1.17. O candidato que não a requerer até o término das inscrições, seja qual for o motivo alegado,
poderá não ter a condição atendida.
3.1.17.1. Para os requerimentos via SEDEX, estará tempestivo aquele postado no prazo estabelecido no
item 3.1.10 deste edital, no tocante à data.
3.1.18. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do
pedido.
3.1.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar
um acompanhante, que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança.
3.1.20. Não haverá compensação do tempo de amamentação no período de duração de prova.
3.1.21. São requisitos para inscrição:
3.1.21.1. Possuir CPF e documento de Identificação com foto descrito no item 5.7.3;
3.1.21.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
3.1.22. Os valores correspondentes à taxa de inscrição serão:
ESCOLARIDADE EXIGIDA

VALOR R$

Nível Fundamental Incompleto

25,00

Nível Fundamental Completo

35,00

Nível Médio e Técnico

50,00

Nível Superior

80,00

3.1.23. Aquele que possuir interesse na isenção da taxa de inscrição e atender aos requisitos da Lei
Municipal nº. 1.762/05 poderá requerer isenção da taxa de inscrição mediante requerimento (modelo em
anexo) acompanhado do boleto bancário da inscrição on-line e de documentos que comprovem a
condição descrita no item 3.1.26.
3.1.24. O requerimento padrão acompanhado do boleto bancário deverá ser protocolado na Prefeitura
Municipal de Cacoal - RO, no Palácio do Café - Rua Anísio Serrão, n˚ 2.100 - Centro, até o dia
04/08/2011 no horário de expediente das 07h30min às 13h30min, sob pena de preclusão do direito.
3.1.25. A relação das isenções deferidas será divulgada nos termos do item 1.2 do edital, devendo o
pretendente verificar o deferimento ou não no dia 08/08/2011, para que no caso de indeferimento, restará
tempo hábil ao pagamento da taxa de inscrição.
3.1.26. Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Municipal, os doadores de sangue regulares
deverão estar cadastrados na Unidade de Coleta e Transfusão UCT - Cacoal (banco de sangue); Os
doadores de sangue serão identificados, mediante carteira-padrão, a ser fornecida pela Secretaria
Municipal de Saúde e Bem Estar Social, conforme relação cadastral informada pela Unidade de Coleta e
Transfusão - UCT -Cacoal (banco de sangue), atualizada anualmente; Doadores regulares de sangue são
aqueles que, nos últimos 24 meses, realizaram quatro doações e que a última não ultrapasse seis meses.
04- DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
4.1. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de
dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, é assegurado o
direito da inscrição para os empregos em concurso cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência
de que são portadoras. O candidato portador de deficiência concorrerá às vagas existentes ou às que
surgirem dentro do prazo de validade do Processo Seletivo, por opção de emprego, sendo-lhes
reservado;
4.2. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
"Art. 4°. É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias":
4.2.1 - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam
dificuldades para o desempenho de funções;
4.2.2. Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
4.2.3. Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em
ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores;
4.2.4. Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais
como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais.
05 - DAS PROVAS
5.1. O Concurso constará de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e, conforme o caso,
de prova de títulos, de caráter classificatório e para os cargos de: Borracheiro, Costureira, Eletricista para
autos, Lanterneiro, Mecânico de Veículos leves, Mecânico de veículos pesados, Motorista de viaturas
pesadas, Operador de maquina niveladora, Operador Máquinas, Pedreiro, Soldador, Técnico em
informática, Torneiro Mecânico, Interprete de Libras, Interprete de Braile, haverá prova Prática de caráter
eliminatório, utilizando os critérios e condições do anexo IV para avaliação.
5.2. A prova objetiva tem como data prevista para aplicação o dia 25 de setembro de 2011, sendo que
para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto e Nível Superior as provas serão aplicadas

no período MATUTINO com inicio às 08h e término às 12h e os cargos de Nível Médio e Técnico serão no
período VESPERTINO com inicio às 14h e término às 18h, terá duração de 04 (quatro) horas e será
composta de 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada e somente
uma correta, sendo que para os Cargos de Nível Superior e Médio Técnico, 15 questões de Língua
Portuguesa, 10 questões de Geografia e História de Rondônia, 05 questões de Noções de Informática, 20
questões do Conteúdo Especifico. Para os cargos de Nível Médio (não técnico) 25 questões de Língua
Portuguesa, 10 questões de Geografia e História de Rondônia, 05 questões de Noções de Informática, 10
questões de Matemática. Para os cargos de Nível Fundamental, 25 questões de Língua Portuguesa e 25
questões de Matemática, que versarão sobre o conteúdo programático estabelecido no anexo III deste
Edital.
5.2.1. A critério da Administração Municipal, se a quantidade de inscritos for superior aos que as
estruturas físicas para o concurso possam suportar, as provas poderão ser realizadas em datas
diferentes, sendo previamente divulgado os cargos e/ou categorias bem como o novo calendário de
aplicação das provas.
5.2.2. As provas práticas operacional serão realizadas no dia 23 de outubro de 2011 no período matutino
com inicio às 08 horas em locais a serem divulgados oportunamente com a relação dos candidatos aptos
a sua realização.
5.3. Todas as provas serão realizadas no Município de CACOAL - RO.
5.3.1. Os locais das provas serão divulgados oportunamente conforme item 1.2 do edital.
5.4. Só será permitida a participação na prova na respectiva data, horário e no local constante no Edital
de Convocação. O INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA não encaminhará cartão de
convocação para a prova, razão pela qual o candidato deverá ficar atento aos comunicados
disponibilizados no sitio eletrônico e nos murais de avisos da CÂMARA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL - RO.
5.5. Nos 3 (três) dias que antecederem a data prevista para as provas, caso não tenha tomado
conhecimento por outro meio o candidato deverá verificar a publicação do Edital de Convocação
conforme item 1.2 do edital.
5.6. Eventualmente, se, por qualquer que seja o motivo, o candidato que efetuou o pagamento da taxa de
inscrição, na forma prevista neste Edital, não tiver seu nome constado no Edital de Convocação, deverá
entrar em contato, até o ultimo dia útil antecedente ao da aplicação das provas, com o INSTITUTO
RONDÔNIA de Pesquisa e Estatística pelo e-mail cacoal@institutorondonia.com.br nesta oportunidade, o
candidato será incluído na lista e poderá participar deste Concurso mediante a apresentação do
respectivo comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no dia da aplicação das provas e
preenchimento de formulário específico.
5.6.1. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
5.6.2. Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada,
sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos
dela decorrentes.
5.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos, munido de:
5.7.1. comprovante de inscrição (facultativo);
5.7.2. caneta de tinta azul ou preta, lápis preto e borracha macia;
5.7.3. original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme
o caso: Cédula de Identidade (RG) ou Carteira de Órgão ou Conselho de Classe ou Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS) ou Certificado Militar ou Carteira Nacional de Habilitação (com foto),
expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97, ou Passaporte.
5.8. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos
discriminados no subitem anterior, desde que permita, com clareza, a sua identificação.
5.8.1. Não será tolerada a entrada ou permanência na sala de prova de candidato sem identificação sob a
alegação de que alguém lhe trará algum dos documentos de identificação descritos no item 5.7.3.
5.9 Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer
outros documentos diferentes dos anteriormente definidos, inclusive carteira funcional de ordem pública
ou privada.
5.10. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para
o seu início.
5.11. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência
do candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário preestabelecidos.

5.12. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização da prova, for
surpreendido comunicando-se com outro candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outro meio de comunicação.
5.13. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie, bem como
utilização de máquina calculadora, relógio com calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone
celular, walkman, ou de qualquer material e/ou equipamento que possa auxiliar o candidato na resolução
da prova.
5.14. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva, portando o caderno
de questões, depois de transcorrido o tempo de 02h após início das mesmas.
5.14.1. O candidato que sair do local de aplicação da prova objetiva antes do horário estabelecido no item
5.14. não poderá levar o caderno de questões e em caso de desobediência a este dispositivo o candidato
será automaticamente eliminado do concurso.
5.14.2. Os três últimos candidatos só poderão sair juntos da sala de aplicação da prova objetiva.
5.15. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
5.16. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação
constante na convocação, deverá informar o fiscal de sala, que constará em ata. O candidato que não
solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as conseqüências advindas
de sua omissão.
5.17. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento,
por qualquer motivo, de candidato da sala de prova.
5.18. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha Definitiva de Respostas e o
Caderno de Questões.
5.19. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha Definitiva de Respostas, com caneta de
tinta azul ou preta, bem como, assinar no campo apropriado.
5.20. A Folha Definitiva de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único
documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, sem rasuras
e/ou manchas, levando consigo somente o Caderno de Questões.
5.21. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
5.22. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura.
5.23. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha Definitiva de Respostas por erro do candidato.
5.24. Será excluído do Concurso o candidato que: a) apresentar-se após o horário estabelecido; b) não
comparecer à prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; c) não apresentar o
documento de identificação conforme previsto no subitem deste Item; d) ausentar-se da sala ou local de
prova sem o acompanhamento de um fiscal; e) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou
utilizando-se de calculadora, livros, notas ou impressos não permitidos; f) estiver portando ou fazendo uso
de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; g) lançar mão de meios ilícitos para
executar a prova; h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que
não o permitido pelo INSTITUTO RONDÔNIA de Pesquisa e Estatística; i) não devolver ao fiscal a Folha
Definitiva de Respostas ou qualquer outro material de aplicação da prova; j) perturbar, de qualquer modo,
a ordem dos trabalhos; k) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte; l) agir com
incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
06 - DOS TÍTULOS
6.1. A entrega de títulos é facultada aos candidatos interessados, inscritos para os cargos de NÍVEL
SUPERIOR, sendo a contagem de pontos por títulos atribuídos somente a aqueles que forem aprovados
na prova objetiva prevista neste Edital.
6.2. A pontuação alcançada nos títulos será considerada apenas para efeito de classificação.
6.3. O candidato interessado realizará a entrega dos títulos no dia 18 de setembro de 2011.
6.3.1. O candidato ao término da prova objetiva se dirigira á comissão designada para o recebimento dos
títulos que estará no mesmo local e entregará os documentos (títulos). Não será permitida a juntada ou
substituição de quaisquer documentos extemporâneos.
6.4. Serão considerados títulos, os discriminados abaixo, limitados ao valor máximo de 15 (quinze)
pontos, sendo desconsiderados os demais.
PONTUAÇÃO
POR TÍTULO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Título de Doutor, na área do cargo.

2,5

5,0

Titulo de Mestre, na área do cargo.

2,0

4,0

NATUREZA DO TÍTULO

Curso de especialização, em nível de pós-graduação, com carga
mínima de 360 horas.

1,5

3,0

Curso de Especialização ou Aperfeiçoamento na área de atuação
do cargo com carga horária mínima de 40 horas, obtido após a
conclusão do curso.

1,0

2,0

TOTAL

14,0

6.5. Os Títulos deverão ser entregues em cópia autenticada em cartório e/ou apresentado em cópia
simples acompanhada do original, bem como de copia do certificado de graduação autenticada em
cartório ou de cópia simples acompanhada do original. Não serão considerados para fins de pontuação
protocolos dos documentos.
6.6. Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente
tradução efetuada por tradutor juramentado.
6.7. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 (noventa) dias
contados a partir da homologação do resultado final do Concurso Público, poderão ser incinerados.
07 - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
7.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 100
(cem) pontos.
7.1.2. A nota da prova objetiva será obtida pela fórmula: NP = Na x 2 Onde: NP = Nota da prova, Na =
Número de acertos.
7.1.3. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos
na prova objetiva.
08 - DA PONTUAÇÃO FINAL
8.1. Para os cargos de Nível Médio e Fundamental, a pontuação final do candidato será a nota obtida na
prova objetiva.
8.2. Para os cargos de Nível Superior, a pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas
nas provas objetiva e títulos, conforme quadro do item 6.4.
09 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
9.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação final.
9.2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) e outra especial. (portadores de necessidades especiais).
9.3. Não ocorrendo inscrição neste Concurso ou aprovação de candidatos portadores de necessidades,
será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.
9.4. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate ao candidato: a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei Federal
n° 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) mais idoso dentre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos; c) que obtiver maior número
de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos, conforme o caso; d) que obtiver maior número
de acertos nas questões de Língua Portuguesa, conforme o caso; e) que obtiver maior número de acertos
em conhecimentos de Matemática, conforme o caso que obtiver maior nota na prova de títulos (quando
for o caso).
9.4.1 No ato da inscrição, o candidato fornecerá as informações necessárias para fins de desempate,
estando sujeito às penalidades impostas pela Administração Municipal, em caso de inverídicas.
10 - DOS RECURSOS
10.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis contados da data da divulgação do
fato que lhe deu origem.
10.2. Somente admitir-se-á o recurso de forma individualizada, ou seja, 01 (um) recurso para cada
candidato, em 2 (duas) vias de igual teor (original e cópia).
10.3. O recurso (modelo Anexo V) deverá ser protocolado na PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL,
com o devido preenchimento - fundamentação ou embasamento, com as devidas razões do recurso data e assinatura.
10.3.1. Para efeito do prazo estipulado neste subitem será considerada a data do protocolo firmado pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL.
10.4. O recurso deverá estar digitado ou datilografado e assinado, não sendo aceito recurso interposto
por fac-símile (fax), telex, internet, telegrama ou outro meio não especificado neste Edital.
10.5. O recurso interposto será encaminhado, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL ao
INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA, à qual caberá o julgamento.
10.6. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação conforme item 1.2. do edital.

10.7. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, ser
alterada a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior
ou ainda ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para habilitação.
10.8. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital.
10.9. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de gabaritos.
11 - DA DIVULGAÇÃO
11.1. O gabarito preliminar estará à disposição dos interessados a partir do dia 28/09/2011, na forma
prevista no item 1.2. do edital.
11.2. As respostas aos recursos interpostos não serão objeto de divulgação, sendo divulgadas somente
as correções porventura ocorridas acerca do ato recorrido.
11.3. Os resultados e classificação final deste Concurso estarão à disposição dos interessados na forma
prevista no item 1.2. do edital.
11.4. A lista de homologação do resultado final para fins de publicação no Diário Oficial do Estado e no
jornal de grande circulação será composta por aqueles candidatos aprovados com nota igual ou superior
a 50 pontos que poderão ser convocados nos termos do item 1.1.
12 - DA CONVOCAÇÃO
12.1. A convocação obedecerá rigorosamente a ordem da classificação final obtida pelos candidatos.
12.2. O candidato convocado deverá submeter-se, obrigatoriamente, à avaliação médica oficial, de
caráter eliminatório.
12.2.1. Somente será investido em emprego público o candidato que for julgado apto física e mentalmente
para o exercício do emprego.
12.3. Quando da convocação e para a posse, o candidato deverá entregar os documentos exigido pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL.
13 - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
13.1. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos
políticos, nos termos do parágrafo 1.°, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto n.° 70.436/72; Para
o ato da Posse: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a contratação: Original e duas
fotocópias, da certidão de nascimento ou casamento, da certidão de nascimento dos dependentes legais
menores de 18 anos, do Cartão de vacina dos dependentes menores de 14 anos, da Cédula de
Identidade, do CPF/MF, do Título de Eleitor; Comprovante de freqüência escolar dos dependentes com
idade entre 5 e 14 anos; Original e uma fotocópia, do comprovante que está quite com a justiça eleitoral
(disponível no site www.tre-ro.gov.br) ou do comprovante de votação da última eleição, do Cartão do
PIS/PASEP (para os não cadastrados, apresentar declaração de que não possui cadastro), do Certificado
de Reservista; Original e uma fotocópia autenticada do Comprovante de Escolaridade exigida para o
cargo com o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação (Não será aceito outro tipo de
comprovação de escolaridade que não esteja de acordo com o disposto neste edital); Uma fotocópia
autenticada do Registro Profissional no Conselho de Classe (exceto para cargos cuja legislação não
exija); Original da Prova de Quitação com a Fazenda Pública Estadual de Rondônia (disponível no site
www.sefin.ro.gov.br); Prova de quitação com a Fazenda Pública Municipal de Cacoal; Original da
certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (disponível no site
www.tce.ro.gov.br); Original do Exame de Capacidade Física e Mental, expedido pela Junta Médica
Oficial do Município de Cacoal; Original e uma fotocópia, da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(páginas da identificação e fotografia), do Comprovante de residência; Duas fotos 3x4 iguais e recentes;
Originais das Certidões Negativas expedidas pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da
Comarca de residência do candidato no Estado de Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha
residido nos últimos 5 (cinco) anos. (disponível no site www.tjro.jus.br; Original da Certidão Negativa da
Justiça Federal, dos últimos 5 (cinco) anos. (disponível no site www.justicafederal.jus.br); Duas vias
originais de Declaração, emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, informando
se ocupa ou não outro cargo público. Caso ocupe, deverá apresentar também Certidão expedida pelo
órgão empregador informando: o cargo/função a Carga Horária Contratual; Horário de Trabalho e Regime
Jurídico; Declaração, emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, informando
sobre a existência ou não de investigações criminais, ações cíveis, penais ou Processo Administrativo em
que figura como indiciado ou parte (sujeito à comprovação junto aos órgãos competentes); Declaração,
emitida pelo próprio candidato, reconhecida a assinatura em cartório, da existência ou não de demissão
por justa causa ou a bem do Serviço Público (sujeito à comprovação junto aos órgãos competentes); Uma
fotocópia, se possuir, do comprovante de Conta Corrente de Pessoa Física no Banco do Brasil; Original e
uma fotocópia da C.N.H. - carteira nacional de habilitação na categoria exigida para o cargo, conforme

quadro de vagas do Anexo I; Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda; Declaração de
bens; Para a avaliação de capacidade física e mental o candidato deverá realizar exames de saúde que
consiste em: Radiografia (raio-x) de Tórax, hemograma completo e caso necessário, o médico solicitará
exames complementares.
14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A inscrição do candidato implicará a completa ciência das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.
14.2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em
especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
14.3. Os candidatos classificados serão nomeados segundo necessidade de pessoal e disponibilidade
orçamentária e financeira do Município de CACOAL e limites legais para tais despesas, obedecendo à
ordem de classificação final, dentro do prazo de validade do Concurso.
14.4. O prazo de validade deste Processo será de 02 (dois) anos, contado da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, uma única vez e por igual período.
14.5. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados finais deste Processo.
14.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado na forma prevista no item 1.2. do edital.
14.7. A legislação que entrar em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações
posteriores não serão objeto de avaliação das provas deste concurso.
14.8. As informações sobre o presente Processo, até a publicação da classificação final, serão prestadas
pelo INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA, sendo que após a competente
homologação serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL.
14.9. Em caso de alteração de algum dado cadastral, até a emissão da classificação final, o candidato
deverá requerer a atualização ao INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA.
14.10. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL e o INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E
ESTATÍSTICA se eximem das despesas com viagens e estadas dos candidatos para comparecimento em
quaisquer das fases deste Concurso, bem como dos objetos esquecidos nos locais de realização das
provas.
14.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL e o INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E
ESTATÍSTICA não emitirão Declaração de Aprovação no Certame, pois a própria publicação dos atos é
documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
14.12. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso, serão
publicados na forma prevista no item 1.2. do edital, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu
acompanhamento, não podendo ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
14.14. O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Processo Seletivo quando não
comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
14.15. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo INSTITUTO
RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA.
14.16. Decorridos 90 (noventa) dias da data da homologação e não caracterizando qualquer óbice, é
facultada a incineração das provas e demais registros escritos.
14.17. Toda menção ao horário neste edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o
horário oficial de Rondônia.
14.18. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACOAL e o INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E ESTATÍSTICA poderão anular a inscrição, prova
ou nomeação do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade no
Certame.
CACOAL, 18 de julho de 2011.
FRANCESCO
VIALETTO
Prefeito Municipal
ANEXO I - TABELA DE CARGOS

GRUPO

CARGA
VAGAS
HORÁRI
REMUNERAÇÃ
Nº.
Quadro
CARGO PÚBLICO
A
O INICIAL - R$
SEMANA VAGA Reserv
S
a
L

REQUISITOS

01 - ARQUITETO

02 - ASSISTENTE
SOCIAL

03 - AUDITOR
ADMINISTRATIVO

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

40

40

40

01

01

01

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Arquitetura,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(5)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Serviço Social,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
Superior em
Contabilidade,
Economia,
Administração ou
Direito.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Biologia,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão de
Ensino Superior em
Odontologia

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Superior em
Ciências Contábeis
devidamente
registrado em órgão
oficial e Registro no
Conselho de Classe

NÍVEL
SUPERIOR
04 - BIÓLOGO

05 - CIRURGIÃO
DENTISTA
CLINICO GERAL

06 - CONTADOR

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

40

40

40

01

-

01

R$ 1.100,00 +
07 - ENFERMEIRO Gratificação. R$
500,00

40

01

(5)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Enfermagem e
inscrição no
conselho de classe COREN

08 - ENGENHEIRO
CIVIL

40

01

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso

R$ 1.100,00

de Graduação em
Engenharia Civil,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

09 - ENGENHEIRO
ELÉTRICO

10 - ENGENHEIRO
AGRÔNOMO

11 - ENGENHEIRO
SANITARISTA E
AMBIENTAL

12 FARMACÊUTICO

13 - FISCAL DE
OBRAS E
POSTURAS

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00 +
Gratificação. R$
500,00

R$ 1.100,00 +
Gratificação de
produtividade

40

40

40

40

40

01

01

01

01

01

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Engenharia Elétrica,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Engenharia
Agrônoma,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Engenheira
Sanitarista e
Ambiental,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(5)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Farmácia ou
Farmácia/Bioquímic
a, devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(4)

Ensino Superior
Completo em
Ciências Jurídicas e
Sociais (Direito),
Ciências da
Contabilidade,
Economia,
Administração de

Empresas, Gestão
Ambiental,
Engenharia Civil ou
Arquitetura
14 - FISCAL DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

15 - FISCAL
TRIBUTÁRIO

16 - FISCAL DE
MEIO AMBIENTE

17 FISIOTERAPEUTA

R$ 1.100,00 +
Gratificação de
produtividade

R$ 1.100,00 +
Gratificação de
produtividade

R$ 1100,00 +
Gratificação de
produtividade

R$ 1100,00 +
Gratificação R$
500,00

R$ 1100,00 +
18 Gratificação R$
FONOAUDIÓLOGO
500,00

19 - MÉDICO
ANESTESISTA

R$ 5.875,10

40

40

40

40

40

40

01

01

01

01

01

01

(1)

Qualquer Formação
em Nível Superior

(2)

Ensino Superior
Completo em
Ciências da
Contabilidade ou
Ciências Jurídicas e
Sociais (Direito),
Economia ou
Administração de
Empresas.

(4)

Ensino Superior
Completo em
Ciências Jurídicas e
Sociais (Direito),
Gestão Ambiental,
Ciências Biológicas,
Engenharia
Florestal,
Engenharia
Ambiental,
Engenharia
Agronômica,
Zootecnia ou
Medicina
Veterinária.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Fisioterapia
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação de
Fonoaudiologia e
inscrição do
respectivo conselho
de classe.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de
Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização

na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

20 - MÉDICO
CARDIOLOGISTA

21 - MÉDICO
CIRURGIÃO
GERAL

22 - MÉDICO
CLINICO GERAL

23 - MÉDICO
CLINICO GERAL /
PSF

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

40

40

40

40

01

01

08

01

(2)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(26)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização

na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

24 - MÉDICO DO
TRABALHO

25 - MÉDICO
GINECOLOGISTA

26 - MÉDICO
INFECTOLOGISTA

27 - MÉDICO
NEUROLOGISTA

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

40

40

40

40

01

02

01

01

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(4)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(4)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização

na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

28 - MÉDICO
OBSTETRA

29 - MÉDICO
OFTALMOLOGIST
A

30 - MÉDICO
ORTOPEDISTA

31 - MÉDICO
PEDIATRA

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

40

40

40

40

01

01

01

01

(5)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(4)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(11)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização

na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

32 - MÉDICO
PNEUMOLOGISTA

33 - MÉDICO
PSIQUIATRA

34 - MÉDICO
RADIOLOGISTA

35 - MÉDICO
VETERINÁRIO

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 5.875,10

R$ 1.100,00

40

40

40

40

01

01

01

01

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(2)

Diploma de
Conclusão do Curso
de
Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina, acrescido
de
Certificação/Diplom
a de Especialização
na área que
concorrer,
devidamente
registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Medicina
Veterinária,
devidamente

registrado em órgão
oficial e registro no
órgão de classe
competente.
36 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
ARTES
37 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
CIÊNCIAS FÍSICAS
E BIOLÓGICAS
38 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
EDUCAÇÃO
FÍSICA
39 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
ENSINO
RELIGIOSO
40 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
FILOSOFIA
41 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
GEOGRAFIA
42 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
HISTÓRIA

43 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
LETRAS LÍNGUA
INGLESA

44 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
LETRAS LÍNGUA
PORTUGUESA

45 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
MATEMÁTICA
46 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
PEDAGOGO

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Artes

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Ciência Física e
Biológica

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Educação Física

(3)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Teologia

(3)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Filosofia

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Geografia

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em História

(2)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Letras com
Habilitação em
Língua Inglesa

(2)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Letras com
Habilitação em
Língua Portuguesa

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Matemática

(5)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Pedagogia

47 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
PSICÓLOGO
EDUCACIONAL

48 - OFICIAL
MAGISTÉRIO
PSICOPEDAGOGO

49 PROCURADOR
DO MUNICÍPIO

50 - PSICÓLOGO

51 - AGENTE
ADMINISTRATIVO

52 - AGENTE DE
TRANSPORTE E
TRANSITO

NÍVEL MÉDIO
E TÉCNICO

53 - INTERPRETE
DE BRAILE

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

R$ 3.500,00

R$ 1.100,00

R$ 587,10

R$ 687,10+
Gratificação de
produtividade

R$ 587,10

40

40

40

40

40

40

40

01

01

01

01

10

01

01

(3)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Psicologia com
Habilitação em
Psicologia
Educacional.

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Pedagogia com
Especialização em
Psicopedagogia

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Graduação em
Ciências Jurídicas e
Sociais - Direito,
devidamente
registrado em órgão
oficial e Registro no
órgão de classe
competente - OAB

(1)

Diploma de
Conclusão do Curso
de Ensino Superior
em Psicologia

(8)

Diploma de
Conclusão de
Ensino Médio
Completo

(1)

Diploma de
Conclusão de
Ensino Médio
Completo, Possuir
Carteira Nacional de
Habilitação Categoria "A/B"

(1)

Diploma de
Conclusão de
Ensino Médio
Completo e ter no
mínimo 120 horas
de curso de libras,
ou Pró libras

54 - INTERPRETE
DE LIBRAS

R$ 587,10

40

01

(1)

Diploma de
Conclusão de
Ensino Médio
Completo e ter no
mínimo 80 horas de
curso de Braile

55 - TÉCNICO DE
SEGURANÇA DO
TRABALHO

R$ 687,10

40

04

(1)

Diploma de
Conclusão de
Ensino Médio

Completo
Profissionalizante e
Registro Profissional
no Conselho de
classe

56 - TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

R$ 687,10

40

01

(24)

Diploma de
conclusão do
Ensino Médio
Profissionalizante e
Registro Profissional
no conselho de
classe

57 - TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

R$ 687,10

40

01

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Médio

58 - TÉCNICO EM
TOPOGRAFIA

R$ 687,10

40

01

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Médio

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

(13)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

59 - AUXILIAR DE
TOPOGRAFIA
60 - AUXILIAR
OPERACIONAL DE
SERVIÇOS
GERAIS
61 BORRACHEIRO

62 - CARPITEIRO

ENSINO
63 - COSTUREIRA
FUNDAMENTA
L COMPLETO

64 - COVEIRO

R$ 587,10

R$ 570,00

40

01

10

R$ 587,10 +
Gratificação R$
400,00

40

01

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

R$ 570,00

40

01

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

(5)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

(1)

Ensino Fundamental
Completo com curso
de Capacitação
Profissional

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

(2)

Ensino Fundamental
Completo com curso
de Capacitação
Profissional

R$ 570,00

R$ 570,00

65 - ELETRICISTA
PARA AUTOS

R$ 587,10 +
Gratificação R$
650,00

66 - ELETRICISTA
PREDIAL

R$ 587,10 +
Gratificação R$
400,00

67 LANTERNEIRO

40

R$ 587,10

40

40

40

40

40

01

01

01

01

01

68 - MECÂNICO
DE VEÍCULOS
LEVES

R$ 587,10 +
Gratificação R$
650,00

69 - MECÂNICO
DE VEÍCULOS
PESADOS

R$ 587,10 +
Gratificação R$
650,00

70 - MOTORISTA
DE VIATURAS
LEVES

R$ 587,10 +
Gratificação R$
400,00

71 - MOTORISTA
DE VIATURAS
PESADAS

R$ 587,10 +
Gratificação R$
500,00

72 - OPERADOR
DE MAQUINA

R$ 570,00 +
Gratificação R$
750,00

73 - OPERADOR
R$ 570,00 +
DE MAQUINA
Gratificação R$
MOTONIVELADOR
750,00
A

74 - PEDREIRO

R$ 570,00 +
Gratificação R$
400,00

75 - SOLDADOR

R$ 587,10 +
Gratificação R$
400,00

76 - TORNEIRO
MECÂNICO

R$ 587,10 +
Gratificação R$
400,00

77 - ZELADORA

78 - COZINHEIRA
ENSINO
FUNDAMENTA
L
INCOMPLETO
79 - MERENDEIRA

R$ 570,00

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

01

01

01

01

04

01

01

01

01

06

(1)

Ensino Fundamental
Completo com curso
de Capacitação
Profissional

(1)

Ensino Fundamental
Completo com curso
de Capacitação
Profissional

(3)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo e CNH
categoria B.

(8)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo e CNH
categoria D ou E.

(4)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo e CNH
categoria C ou
superior.

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo e CNH
categoria C ou
superior.

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

(18)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Completo

R$ 570,00

40

05

(15)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Incompleto

R$ 570,00

40

06

(4)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental

Incompleto

80 - VIGILANTE

R$ 570,00

40

06

(11)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Fundamental
Incompleto

Obs.: a) As gratificações mencionadas são transitórias não se incorporando ao vencimento básico do
cargo.
b) A gratificação mencionada para os cargos de Fiscal e Agente de Transporte e Trânsito serão de acordo
com a pontuação obtida, podendo chegar ao teto de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais), conforme Lei
Municipal n°. 2.735/2010.
c) Os cargos sob o regime estatutário recebem R$ 200,00 (duzentos reais) a título de auxilio alimentação,
conforme Lei Municipal n°. 2.735/2010.
CARGOS SOB O REGIME CELETISTA
GRUPO

CARGO PÚBLICO

81 - ASSISTENTE
SOCIAL/
PROJOVEM

82 - ASSISTENTE
SOCIAL/CREAS

NÍVEL
SUPERIOR

83 - ASSISTENTE
SOCIAL/PAIF

84 COORDENADOR/
CREAS

VAGAS
CARGA
REMUNERAÇÃO
HORÁRIA
Nº.
Quadro
INICIAL - R$
SEMANAL VAGAS Reserva

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

40

40

40

40

01

01

02

01

REQUISITOS

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Serviço Social e
registro no órgão
correspondente.

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Serviço Social e
registro no órgão
correspondente.

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Serviço Social e
registro no órgão
correspondente.

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
Completo em
Serviço Social,
Pedagogia,
Psicologia ou
Direito

85 COORDENADOR/
PAIF

R$ 1.500,00

40

01

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
Completo em
Serviço Social,
Pedagogia,
Psicologia ou
Direito

86 -

R$ 1.500,00

40

01

(1)

Diploma de

COORDENADOR/
PRO-JOVEM

87 - EDUCADOR
SOCIAL/ CREAS

88 - EDUCADOR
SOCIAL/ PAIF

89 - EDUCADOR
SOCIAL/
PROJOVEM

90 - PSICÓLOGO/
CREAS

91 - PSICÓLOGO/
PAIF

92 - AUXILIAR
ADMINISTRATIVO/
CREAS

93 - MONITOR/ PAIF
NÍVEL
MÉDIO
COMPLETO

Conclusão do
Ensino Superior
Completo em
Serviço Social,
Pedagogia,
Psicologia ou
Direito

R$ 960,00

R$ 960,00

R$ 960,00

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00

R$ 545,00

R$ 545,00

40

40

40

40

40

40

40

02

01

02

01

01

03

02

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Pedagogia e
registro no órgão
correspondente

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Pedagogia

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Pedagogia e
registro no órgão
correspondente

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Psicologia e
registro no órgão
correspondente

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Superior
completo em
Psicologia e
registro no órgão
correspondente

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Médio
Completo

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Médio
Completo

94 - AGENTE DE
CADASTRAMENTO/
PAIF

R$ 545,00

40

02

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Médio
Completo

95 - MONITOR /
PETI

R$ 545,00

40

05

(1)

Diploma de
Conclusão do

Ensino Médio
Completo
96 - MONITOR/
PROJOVEM

R$ 545,00

40

03

(1)

Diploma de
Conclusão do
Ensino Médio
Completo

ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
ARQUITETO: Planejar as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos.
Funcionais e estéticos, para integrar elementos estruturais dentro de um espaço físico; Elaborar projeto
final, segundo sua capacidade criativa e obedecendo as normas, e regulamentos de construção vigente e
estilos arquitetônicos de lugar, para orientar os trabalhos de construção ou reforma de edificações,
conjunto urbano e outras obras; Preparar previsões detalhadas das necessidades de construção,
determinando e calculando materiais, mão de obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros
elementos, para análise quanto a realização do projeto; Prestar assistência técnica às obras em
construção, mantendo contato com projetistas, empreiteiros, fornecedores e demais responsáveis pelo
andamento das mesmas, para assegurar a coordenação de todos os aspectos do projeto e a observância
às normas especificadas contratuais; Planejar, orientar e fiscalizar os serviços de reforma e reparo de
edificações, de recomposição e de outra obras arquitetônicas, distribuindo e acompanhando os trabalhos,
para garantir a observância das especificadas e dos prazos previstos; Preparar esboços de mapas
urbanos, indicando a distribuição das zonas industriais, comerciais e residenciais e das instalações de
recreio, e outros serviços comunitários, para permitir uma visualização da ordenação futura da área;
Projetar a paisagem, harmonizando o traçado com as característica do terreno dos edifícios existentes e
levando em conta as obras previstas, para assegurar a preservação dos monumentos naturais e o
equilíbrio ecológico do meio ambiente; Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, emitir laudos e
pareceres técnicos, de acordo com sua experiência, conhecimento e critérios específicos, para fornecer
orientação segura a natureza do fato gerador; Consultar especialistas nas áreas de arquitetura,
engenharia e outra, discutindo o arranjo geral das estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos,
com vista ao equilíbrio técnico-funcional do conjunto, para determinar a viabilidade técnica e financeira do
projeto; Planejar a construção, com as minúcias, fazendo os projetos, maquetas e orçamento,
pesquisando o material a ser utilizado, para possibilitar a orientação, acompanhamento e fiscalização do
desenvolvimento da obra; Recorrer ao sociólogo, conhecendo as características culturais e sociais da
população a qual se destinará a construção. Para decidir sobre a melhor maneira de harmonizar os
projetos com estas características; Planejar áreas livres não construídas, projetando parques, praças,
jardins, clubes, enfim, todas as áreas que devem ser equipadas para o uso social e recreativo, analisando
as condições e disposição dos terrenos, para garantir a ordenação estética e funcional da paisagem;
Estudar os projetos urbanísticos e de loteamento, analisando o solo, condições climáticas, vegetação e
outras, para indicar os tipos de vegetação mais adequadas; Coordenar a coleta de dados referentes aos
aspectos econômicos, sociais, físicos e a outros fatores que influem no desenvolvimento de uma zona,
indicando métodos e orientando o trabalho, para obter subsídios necessários a realização dos estudos de
urbanização; Analisar os dados obtidos, estudando e efetuando correlações, para determinar a natureza,
amplitude e ritmo de crescimento e desenvolvimento da região; Projetar os espaços internos de maneira a
satisfazerem os interesses dos usuários no tocante a problemas de iluminação, ventilação, acústica,
dedicando-se, ainda a elaboração de projetos de móveis, louças, sanitários, objetos de decoração e
outros. Executar outras tarefas correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL: Planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do serviço social,
realizando ações adequadas à solução dos problemas e dificuldades surgidas em seu campo de atuação;
Elaborar, executar e avaliar pesquisas na âmbito do serviço social, visando ao conhecimento e análise
dos problemas e da realidade social e ao encaminhamento de ações relacionadas a questão que
emergem na prática do serviço social e que se articulem com os interesses da comunidade; Realizar
estudos de caso e emitir parecer sobre os fenômenos sociais que estão a interferir nos mesmos,
sugerindo alternativas de encaminhamento para a solução da problemática social, através de entrevistas,
visitas, contatos pessoais e/ou colaterais; Acompanhar, orientar e encaminhar indivíduos , grupos e
populações para análise e solução de problemas sociais, utilizando instrumental técnico adequado às
diversas abordagens; Mobilizar indivíduos, grupos e comunidades para participar da elaboração e do
controle dos programas de política social nas diversas áreas: saúde, habitação, educação, menor,
seguridade social e outros; Realizar, coordenar, assessorar reuniões com grupos e comunidades, no
sentido de prestar orientação social no atendimento das aspirações pessoais, grupais e comunitárias;

Prestar apoio à indivíduos e grupos, mediante técnicas de redução de tensões, leituras e análise dos
problemas pessoais e coletivos, tendo em vista a supervisão de situações conflituosas do cotidiano,
decorrentes de alcoolismo, do desequilíbrio emocional, de problemas financeiros e outros; Discutir com
indivíduos, grupos e comunidade os problemas sociais que marcam seu dia a dia, objetivando o
conhecimento crítico da realidade, com fim de descobrir alternativas para enfrentar tais situações;
Encaminhar indivíduos , grupos e comunidade, além de outros segmentos sociais, como associações e
movimentos sociais, objetivando a utilização dos recursos institucionais existentes, seja nível municipal,
estadual ou federal; Prestar assistência social à indivíduos e grupos das diversas instituições, bem como
ás comunidades envolvidas com a problemática social, abrangendo menores, idosos, mulheres, doentes,
incapazes psicológica e fisicamente, mendigos, encarcerados, educandos, trabalhadores, desabrigados e
migrantes, visando garantir o direito de cidadania; Executar os programas de política social nas diversas
instituições sociais, mediante ação educativa, no sentido de ampliar o nível de consciência social dos
indivíduos, grupos e comunidades acerca dos problemas sociais que enfrentam, assim como das
alternativas existentes para a sua solução; Emitir pareceres como subsídio para a instrução de processos
judiciais, penais, administrativos e sociais, remanejamento, lotação, readaptação e reabilitação de
pessoal, objetivando a concessão de licenças, benefícios, complementação de salários, aposentadorias e
outros; Participar de organização, assessorar e coordenar atividades desenvolvidas através de equipes
interprofissionais, para análise e planejamento de ações que se refiram a problemática social de
indivíduos, grupos e comunidades; Documentar sistematicamente as atividades realizadas pelos
profissionais de serviço social, através de relatórios estatísticos e processuais, a fim de possibilitar a
síntese da relação teórico-prática, bem como avaliação, sistematização e acompanhamento do trabalho
desenvolvido; Supervisionar estagiários de serviço social nas atividades de aprendizagem profissional,
nas áreas de atuação; Treinar e orientar profissionais de serviço social, bem como outras categorias,
tendo em vista a atualização e aperfeiçoamento do mesmos, visando um desempenho eficaz de suas
atividades; Assessorar chefias hierarquicamente superiores em assuntos de sua competência; Orientar
servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas;
Executar outras tarefas correlatas.
AUDITOR ADMINISTRATIVO: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas
e projetos na área de Auditoria da Secretaria; Atuar no Departamento de auditoria, analisando e exarando
pareceres de auditoria; Realizar atividades dentro da área de sua formação específica; Assessorar
autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Executar outras atividades correlatas.
BIÓLOGO: Realizar fiscalização, divulgação e pesquisa sobre todas as formas de vida, buscando o
equilíbrio do sistema ecológico e respeito à preservação e conservação das espécies; Realizar
fiscalização, divulgação e pesquisa sobre todas as formas de vida, buscando o equilíbrio do sistema
ecológico e respeito à preservação e conservação das espécies; Resgatar animais silvestres;
Acompanhar e elaborar Geoprocessamento de informações ambientais; Confeccionar mapas temáticos
ambientais; catalogar e classificar diferentes espécies da nossa fauna e flora; Participar de ações de
vigilância em saúde, meio-ambiente e zoonoses, com elaboração de estudos, diagnósticos das situações
evidenciadas e desenvolvimentos de ações propriamente ditas; Executar outras tarefas correlatas.
CIRURGIÃO DENTISTA CLINICO GERAL: Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia decorrentes
de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; Prescrever e aplicar
especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia; Atestar, no setor de
sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive para justificação de falta ao emprego;
Aplicar anestesia local e troncular; empregar a analgesia e a hipnose, desde que comprovadamente
habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento; Operar anexo ao consultório aparelhos
de Raios X, para diagnóstico; Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves
que comprometam a vida e a saúde do paciente.
CONTADOR: Planejar o sistema de registro e operações, atendendo as necessidades administrativas e
as exigências legais, para possibilitar o controle contábil e orçamentário; Supervisionar os trabalhos de
compatibilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar a
observação do plano de contas adotado; Inspecionar regularmente e escrituração, verificando se os
registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem, para fazer cumprir as
exigências legais e administrativas; Controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de
contas, conferindo os saldos apresentados, localizando e localizando e eliminando-os possíveis erros,
para assegurar a correção das operações contábeis; Proceder e orientar a classificação e avaliação de
despesas, examinando sua natureza; Supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo, adotando os
índices apontados em cada caso, para assegurar a aplicação correta das disposições legais pertinentes;
Organizar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis,

para apresentar resultado parciais e gerais de situação patrimonial, econômica e financeira da instituição;
Preparar declaração do Imposto de Renda da instituição, segundo a legislação que rege a matéria, para
apurar o valor do tributo devido; Elaborar relatório sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da
instituição, apresentando dados estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis
necessários ao relatório; Assessorar o Prefeito em problemas financeiros, contábeis, administrativos e
orçamentários, dando pareceres a luz da ciência e das práticas contábeis, a fim de contribuir para a
correta elaboração de políticas e instrumentos de ação; Examinar livros contábeis, verificando os termos
de abertura e encerramento, número e data de registro, escrituração, lançamento em geral e documentos
referentes e receita e despesas; Verificar os registros de classificação de materiais adquiridos, orientando
quanto aos procedimentos para baixa e alienação de bens; Examinar a documentação referente e
execução do orçamento, verificando a contabilidade dos documentos de comprovação de despesas e se
os gastos com investimento ou custeio se comportam dentro dos níveis autorizados pela autoridade
competente; Orientar servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão
ser desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas.
ENFERMEIRO: Realizar consulta e prescrição de enfermagem nos diverso níveis de assistência e de
complexidade técnica; Planejar, implantar, coordenar, dirigir e avaliar órgãos de enfermagem nas
instituições de saúde e/ou outras que desenvolvam atividades de enfermagem; Planejar, organizar,
coordenar, executar e avaliar planos de assistência técnica e cuidados de enfermagem; Prestar
assessoria, consultoria, auditoria e emitir parecer sobre assuntos, temas e/ou documentos técnicos e
científicos de enfermagem e/ou saúde; Prestar cuidados de enfermagem de maior complexibilidade
técnica, como aqueles diretos a pacientes graves, com risco de vida, e/ou aquele que exijam capacidade
para tomar decisões imediatas; Fazer prescrição de medicamentos, de acordo com esquemas
terapêuticas padronizados pela instituição de saúde; Participar do planejamento, execução e avaliação de
planos, projetos de ações de prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, para diminuir dos
agravos a saúde; Participar de projetos de higiene e segurança do trabalho e doenças profissionais do
trabalho, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho,
para assegurar a prevenção da integridade física e mental do trabalho; Participar dos programas e
atividades de assistência integral e saúde individual e de grupos específicos, particularmente aqueles
prioritários e de alto risco; Coordenar e supervisionar o trabalho da equipe de enfermagem, observando e
realizando reuniões de orientação e avaliação, para manter os padrões desejados de assistência em
enfermagem; Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas de
saúde pública e educação em saúde, nas instituições e comunidades em geral, estabelecendo
necessidades, definindo prioridades e desenvolvendo ações, para promover, proteger e recuperar a
saúde da coletividade; Desenvolver atividades de recursos humanos, participando do planejamento,
coordenação, execução e avaliação das atividades de capacitação e treinamento nos níveis superior,
médio e elementar de eventos, jornadas, integração docente-assistencial (IDA), pesquisa e outros,
observando técnicas e métodos de ensino-aprendizagem, para contribuir na organização da instituição e
melhoria técnica da assistência; Cadastrar, licenciar e inspecionar empresas destinadas a prestação de
assistência e/ou cuidados de enfermagem, através do órgão competente, para assegurar o comprimento
das disposições que regulam o funcionamento dessas empresas; Participar em projetos de construção
e/ou reformas de unidades de saúde, propondo modificações nas instituições e nos equipamentos em
operação, para assegurar a construção ou reformas dentro dos padrões técnicos exigidos; Fazer registro
e anotações de enfermagem e/ou outros, em prontuários e fichas em geral, para controle da evolução do
caso e possibilitar o acompanhamento de medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis
em geral; Participar do planejamento, coordenação e avaliação de campanhas de vacinação e/ou
programas de atividades sanitárias de atendimento a situações de emergência e calamidade pública;
Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser
desenvolvidas; Executar ações de prevenção e controle de câncer ginecológico e de planejamento
familiar, participando da equipe de saúde pública envolvida com trabalhos nessas áreas; Executar outras
tarefas correlatas.
ENGENHEIRO CIVIL: Planejar e elaborar projetos de engenharia civil, estudando traçados e
especificações, preparando plantas, orçamentos, técnicas de execução e outros dados, para possibilitar e
orientar o traçado, a construção, conservação e remodelação de obras dentro dos padrões técnicos;
Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o projeto e
encaminhando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado a
construção; Preparar o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros
subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento
das obras; Dirigir a execução de projetos, acompanhando e orientando as operações a medida que

avançam as obras, visando assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões da qualidade e
segurança recomendado; Examinar os projetos e realizar estudos necessários para a determinação do
local mais adequado para construção, calculando a natureza e o volume de circulação de ar, da terra e da
água, a fim de determinar as suas conseqüências em relação ao projeto: Estudar, projetar, fiscalizar e
supervisionar os trabalhos relacionados com a construção de estradas, pontes, pontilhões, bueiros,
túneis, viadutos, edifícios e a instalação, o funcionamento e a conservação de redes hidráulicas de
distribuição de esgotos e de água, observando plantas e especificações, para assegurar a execução dos
serviços de higiene e saneamento dentro dos padrões técnicos exigidos; Calcular os esforços e
deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabela e efetuando
comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões da água, resistência aos
eventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que deverão ser utilizados na
construção; Consultar os outros especialistas, como engenheiros mecânicos, eletricistas e químicos,
arquitetos de edifícios e paisagistas trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para
decidir sobre as exigências técnicas e estética relacionadas a obra a ser executada; Estudar as condições
requeridas para o funcionamentos das instalações de filtragem e distribuição de águas potáveis sistema
de drenagem e outras construções de saneamento, analisando características e resultados a alcançar,
para estabelecer as tarefas e etapas de desenvolvimento dos projetos sanitários; Preparar previsões
detalhada das necessidades de fabricação, montagem, funcionamento, manutenção e reparos das
instalações e equipamentos sanitários, determinando e calculando materiais, seus custos e mão-de-obra,
para estabelecer os indispensáveis a execução do projeto; Realizar projetos de construção de esgotos,
sistemas de água servida e demais instalações sanitárias, examinando-os minuciosamente, efetuando
cálculos, comparando dados, para assegurar-se de que os mesmos satisfazem os requisitos técnicos e
legais; Inspecionar poços, fossos, rios, drenos, águas estagnadas em geral, examinando a existência de
focos de contaminação, para estabelecer a necessidade de canais de drenagem e obras de escoamento
de esgoto; Analisar bacias hidrográficas, verificando o comportamento do regime de precipitação fluvial,
com a finalidade de elaborar projetos de drenagem e rodovias: Desenhar plantas baixas com cadastro,
marcação de curvas horizontais e outros elementos necessários a localização, recorrendo a colaboração
de outros especialistas, para elaboração de projetos de rodovias e terminais rodoviários; Participar de
projetos-pilotos de construção, visitando os trabalhos, promovendo treinamento e aconselhando quanto a
utilização correta das técnicas e processos, para assegurar o cumprimento de padrões de qualidade e
segurança recomendados; Fornecer orientação técnica e revisão teórica e prática à profissionais e
auxiliares, no desenvolvimento de projetos e detalhes complementares, acompanhando a sua execução,
para possibilitar o atendimento às normas e especificações técnicas; Orientar servidores da classe
anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas
correlatas.
ENGENHEIRO ELÉTRICO: Planejar e elaborar projetos de engenharia elétrica, estudando traçados e
especificações, preparando plantas, orçamentos, técnicas de execução e outros dados, para possibilitar e
orientar a execução, a construção, conservação de obras elétricas dentro dos padrões técnicos; Proceder
a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra de engenharia elétrica, estudando o projeto
e encaminhando as características técnicas. Dirigir e executar projetos elétricos, elaborando plantas,
croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e
fiscalização do desenvolvimento das obras elétricas. Orientar os servidores da classe anterior, quando for
o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas. Executar todas as outras tarefas correlatas a
engenharia elétrica.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Planejar, coordenar e acompanhar as atividades de apoio e defesa da
produção agropecuária, irrigação e recurso naturais, analisando dados e informações, para melhor
avaliação das atividades desses setores; Elaborar métodos e técnicas de cultivo, de acordo com o tipo de
solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a
germinação de sementes, o crescimento de plantas, e adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das
colheitas e outra características dos cultivos agrícolas; Pesquisar novos métodos de combate às ervas
daninhas, enfermidades da lavoura e pragas de insetos, com abreviado ou aprimorar os já existentes,
baseando-se em experiências, para preservar a vida das plantas e assegurar o maior rendimento do
cultivo; Realizar pesquisas sobre agricultura, horticultura, silvicultura, caprinocultura e outros, para
elaborar novos métodos e/ou aperfeiçoar os já existentes, visando a obtenção de maior rendimento e
qualidade dos produtos; Orientar os agricultores e outros trabalhadores rurais sobre sistemas e técnicas
de exploração agrícola, fornecendo indicações sobre épocas e sistemas e plantio, custo de cultivos,
variedades a empregar e outros dados pertinentes, para aumentar a produção e conseguir variedades
novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo; Planejar, promover e coordenar as

atividades relativas a produção, conservação, comercialização e distribuição de sementes e mudas;
Prestar assistência técnica as hortas comunitários, orientando os horticultores sobre os trabalhos dessa
cultura, para obter produtos de boa qualidade; Promover a exploração racional da fruticultura, cultivando
uma ou várias espécies frutíferas, visando aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos produtos e
minimizar os efeitos da intermediação; Prorrogar as atividades do sistema de estações de avisos fitossanitários, objetivando a aplicação integrada das diversas técnicas de combate as pragas do algodoeiro,
supervisionando os trabalhos desenvolvidos nas usinas demonstrativas e implantadas pelas estações;
Levantar informações sobre as ofertas de alimentos de origem animal, vegetal e pescado, para avaliação
do quadro alimentar da população rural e orientar os programas de saúde; Realizar levantamento de
cadastro rural, visando ao aproveitamento econômico das terras, a aplicação ao desenvolvimento de
crédito agrícola; Organizar campanhas de profissionais e combate a doenças e pragas em vegetais;
Levantar dados e informações agroeconômicas de pequenos agricultores, visando a elaboração de
propostas e projetos; Discutir com agricultores fórmulas que se ajustem a realidade do campo, no que
concerne ao tipo de titulação de sua propriedade; Analisar e fazer avaliações de projetos de exploração
agropecuária, apresentados por ocupantes de terras devolutas; Orientar servidores de classe anterior,
quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas.
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL: Elaborar, dirigir e/ou executar projetos, pareceres e/ou
laudos técnicos de engenharia relativos ás obras e instalações destinadas ao saneamento básico,
estudando características e especificações e preparando orçamentos de custos, recursos necessários,
técnicas de execução e outros dados; Executar projetos de tratamento de esgoto, água e destinação final
de resíduos sólidos; Emitir Licenciamento ambiental, Laudos Ambientais; e executar outras tarefas
correlatas.
FARMACÊUTICO: Realizar e interpretar exames de análises clínicas, hematologia, paracitologia,
bacteriologia, urinálise, virologia, micologia e outros, valendo-se de técnicas específicas; Realizar
determinações laboratoriais na campo da citogenética; Preparar reagentes, soluções, vacinas, meio de
cultura e outros para aplicação em análises clínicas, realizando estudos para implantação de novos
métodos; Efetuar análise bromatológica de água e alimentos, através de métodos próprios, para garantir a
qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao reagardo da Saúde pública; Efetuar
e/ou controlar exames toxicológicos e de peritagem na medicina legal; Responsabilizar-se pela farmácia
do Hospital Regional; Estabelecer norma, supervisionar e fiscalizar os estoques de penso e
medicamentos, observando os critérios quanto a validade e qualidade dos mesmos; Exercer rigorosa
supervisão quanto aos medicamentos controlados; Executar outras tarefas correlacionadas.
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Fiscalizar toda construção que não esteja adequada a legislação,
verificando sempre se a mesma está cadastrada nos órgãos Municipais, Estaduais e Federais. Fiscalizar
o fiel cumprimento dos projetos aprovados pela repartição pública; Acompanhar o início da construção até
o término. Fiscalizar a postura do Município, compreendendo as atitudes tomadas por leigos dentro do
Município. Impedir quaisquer atos de comercialização de produtos em logradouros, praças, ruas e
avenidas. Impedir construções que avancem logradouros públicos, bem como confecção de fossas e
sumidouros nos logradouros. Impedir quaisquer construção que venha atrapalhar o aspecto paisagístico
do município, salvo com autorização do Executivo Municipal. Impedir que munícipes alterem quaisquer
construção executada pelo órgão público. Executar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério
de ordens superiores.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Controle de alimentos chegados; Inspeção de pescados e
mariscos; Reinspeção de carne e peixe nos mercados e frigoríficos de Cacoal; Coleta de amostra de
alimentos para exames bromatológicos; Fiscalização dos demais locais de produção, beneficiamento e
venda de gêneros alimentícios; Fiscalização periódica em determinados locais que comercializam
alimentos e careçam de ação especial; Controle dos vendedores e manipulação de gêneros alimentícios;
Intercâmbio com organismos envolvidos no controle de alimentos; Fiscalização a locais de comércios
indústria, no que concerne a segurança e higiene do trabalho; Controlar as drogas e medicamentos em
uso no Município; Controlar as farmácias e estabelecimentos congêneres quanto ao prazo de validade
dos medicamentos; Controlar a venda e uso de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes; Esclarecer
profissionais e comerciantes, sobre os problemas relativos ao uso de medicamentos sem controle e
orientação médica; Ação fiscalizadora e constante combate do charlatanismo; Intercâmbio com conselhos
afins; Executar outras tarefas correlatas.
FISCAL TRIBUTÁRIO: Executar serviços compreendendo a Tributação Municipal; Fiscalizar a abertura de
firmas em sua legal posição; solicitar livros fiscais e documentos comprobatórios de assentamentos de
documentos para fisco Municipal; Executar liberação de funcionamento e localização de firmas
solicitantes; Apreender mercadorias que sejam de tributação Municipal; Fazer levantamento em livros

fiscais, bem como a lavratura de notificações e auto de infração; Efetuar interdição em empresas que
sejam sonegadoras de impostos Municipais; Executar outras tarefas correlatas.
FISCAL DE MEIO AMBIENTE: Executar serviços compreendendo a fiscalização do meio ambiente dentro
do perímetro do município de Cacoal, bem como executar autuações e embargos de atividades que
atendem contra o meio ambiente; Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhar
e monitorar as atividades efetivas ou potenciais de poluição, causadores de degradação ou promotoras
de distúrbios, além das utilizadoras de bens materiais. Emitir laudos, pareceres e relatórios técnicos sobre
matéria ambiental. Elaborar planos de ação, pareceres, recursos relativos às atividades de controle,
regulação e fiscalização na área ambiental e outros esclarecimentos quando solicitado pelos superiores
ou cidadão; Realizar outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de ordens superiores.
FISIOTERAPEUTA: Ministrar tratamento fisioterápico, aplicando métodos e técnicas específicas, para
desenvolver e recuperar a capacidade física do paciente; Executar tratamento de afecções reumáticas,
seqüelas de acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite de traumatismo raquimedulares cerebrais motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de
meios físicos especiais, para reduzir ao mínimo das conseqüências dessas doenças; Desenvolver
exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e
cardiovasculares, orientando e treinando o paciente em exercício, ginásticas especiais, para promover
correção de desvios-posturas e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea; Acompanhar
o desenvolvimento do paciente, aplicando novas técnicas, de acordo com a evolução do seu quadro
clínico, para ajudar o desenvolvimento de programas e apressar a reabilitação; Avaliar o paciente, nos
aspectos fisioterápicos, com o objetivo de definir o tratamento adequado, levando em consideração a
situação do mesmo; Participar de grupos de estudos, analisando os casos em tratamento, para melhorar
a qualidade das técnicas utilizadas e a reabilitação do indivíduo; Supervisionar e avaliar atividades do
pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a realização
correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples; Controlar o registro de dados,
observando as anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos;
Esclarecer e orientar a família sobre a necessidade da continuidade do tratamento em casa ou em clínica
especializada, a fim de garantir e agilizar a reabilitação do paciente; Orientar servidores da classe
anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas
correlatas.
FONOAUDIÓLOGO: Avaliar as definições do paciente, realizando exames fonéticas de linguagem,
audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico;
Promover a reabilitação de problemas de voz, realizando exercícios com os pacientes, ensinado-lhes a
maneira correta de usar o aparelho fonador, com a importação da voz, dicção e pronúncia; Participar de
programas, a fim de detectar e prevenir problemas nos recém-nascidos, efetuando pesquisas sobre a
audição de escolares, facilitando o diagnóstico dos problemas e evitando o agravamento de doenças do
aparelho auditivo; Aplicar os testes audiológicos necessários para que se faça o diagnósticos de
problemas auditivos; Dedicar-se ao estudo específico dos processos de aprendizagem da linguagem
escrita pela criança e a orientação do professor sobre seu comportamento verbal, principalmente com
relação a voz; Realizar entrevistas com pacientes, obtendo dados específicos, para que possa traçar
programa terapêutico que visará a recuperação do indivíduo; Programar, desenvolver e supervisionar o
treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros,
orientando e fazendo demonstração de respiração funcional, impostação da voz, treinamento fonético,
auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente;
Realizar diagnósticos prévio, objetivando detectar as condições fonatorais e auditivas do paciente, através
de exames de técnicas de avaliação e específica, para possibilitar a seleção profissional ou escolar;
Participar de equipes multiprofissionais, para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de
expressão e audição, emitindo parecer, para estabelecer o diagnóstico e tratamento; Preparar informes e
documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens de
serviço, pareceres e outros; Encaminhar o paciente ao especialista, orientando e fornecendo a este as
indicações necessárias, para solicitar parecer quanto a possibilidade de melhora ou reabilitação do
paciente; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica,
elaborando relatório, para complementar o diagnóstico; Orientar servidores de classe anterior, quando for
o caso, sobre as atividades que deverão se desenvolver; Executar outras tarefas correlatas.
MÉDICO ANESTESISTA / MÉDICO CARDIOLOGISTA / MÉDICO CIRURGIÃO GERAL / MÉDICO
CLINICO GERAL / MÉDICO GINECOLOGISTA / MÉDICO INFECTOLOGISTA / MÉDICO
NEUROLOGISTA / MÉDICO OBSTETRA / MÉDICO OFTALMOLOGISTA / MÉDICO ORTOPEDISTA /
MÉDICO PEDIATRA / MÉDICO PNEUMATOLOGISTA / MÉDICO PSIQUIATRA / MÉDICO

RADIOLOGISTA: Realizar consultas médicas, compreendendo; análise, exame físico; solicitar exames
complementares e exarar receitas; Realizar atividades clínicas dentro de sua área de formação
específica; Realizar atividades hospitalares, visando a proteção e recuperação da saúde individual e
coletiva da população mundial; Colaborar na investigação epidemiológica; Assessorar autoridades de
nível superior em assuntos de sua competência; Desempenhar suas atividades nos órgãos da Secretaria
Municipal de Saúde, Hospitais, Centros de Saúde, Postos de Saúde, etc; Executar outras tarefas
correlatas
MÉDICO CLINICO GERAL / PSF: As atribuições do médico clínico geral / PSF incluem consultas e
atendimentos médicos geral no tratamento e prevenção de doenças, em Prontos Atendimentos e
Ambulatórios; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde;
realizar visitas/atendimentos domiciliares; efetuar perícias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e
difundir conhecimentos da área médica. A assistência médica prestada pelo médico clínico geral / PSF
compreende a assistência médica ao paciente e estende desde os atendimentos básicos até avaliações
diagnósticas e terapêuticas complexas, desempenhar outras atividades afins ao cargo.
MÉDICO DO TRABALHO: Coordenar, controlar, orientar e supervisionar a fiscalização e as demais
atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta; Organizar, administrar e participar de serviços de medicina do trabalho; Planejar e
executar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), além das medidas de saúde
preventiva ocupacional e de proteção ambiental em áreas industriais; Planejar e participar do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Conhecer a legislação pertinente à medicina do trabalho;
Desempenhar as atividades de médico do trabalho, atendendo plenamente a legislação em vigor; realizar
atendimentos, consultas e analises de pacientes com problemas de saúde relacionados a segurança do
trabalho; executar outras tarefas correlatas.
MÉDICO VETERINÁRIO: Planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica,
relacionadas com pecuária e a saúde pública, valendo-se do levantamento de necessidades e do
aproveitamento de recursos orçamentários existentes para favorecer a sanidade e a produtividade do
rebanho; Elaborar e executar planos, programas e projetos agropecuários e os referentes ao crédito rural,
prestando assessoramento dos mesmos, para garantir a produção racional e lucrativa dos alimentos e o
atendimento aos dispositivos legais quanto a aplicação dos recursos oferecidos; Fazer profilaxia e
tratamento de doenças dos animais, realizo exames clínicos e laboratoriais, para estabelecer diagnósticos
terapêuticos, tendo por fim assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; Promover o
melhoramento dos rebanhos, procedendo inseminação artificial, orientando a seleção das espécies,
aclimatação e cruzamento de raças, fixando os caracteres mais vantajosos, para assegurar a reprodução
e seu aproveitamento; Realizar pesquisas sobre genética animal, métodos aperfeiçoados e outros
problemas conexos; Efetuar o controle sanitário de produção animal destinado à indústria, realizando
exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais anti e post-mortem, para proteger a saúde individual e
coletiva da população; Promover fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação e
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade,
determinando visita "in loco" para fazer cumprir a legislação pertinente; Proceder o controle das zoonoses,
efetivando levantamento de dados, avaliação epidemiológica, programação, execução, supervisão e
pesquisa, para possibilitar a profilaxia destas doenças; Realizar pesquisas no campo da biologia aplicada
a veterinária, realizando estudos, experimentações, estatística, avaliações de campo e de laboratório,
para possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; Realizar experiências
testando diferentes condições de alimentação, habitat, higiene e outros aspectos referentes à animais,
para garantir os padrões de qualidade na produção de carne e outros produtos de origem animal;
Aperfeiçoar métodos de combates a parasitas, realizando pesquisas pertinentes para evitar proliferação
de doenças; Efetuar levantamento da população canina e felina existente na comunidade, para subsidiar
a elaboração e implantação de ações de controle de raiva e outras zoonoses, nas áreas urbanas e rurais;
Atender a pessoas atingidas por animais suspeitos ou raivosos, orientando-as e encaminhando-as para
tratamento especializado e acionando a vigilância epidemiológica nos casos de abandono de tratamento;
Estudar, planejar e aplicar medidas de educação em saúde pública, no tocante as doenças transmissíveis
ao homem; Participar de campanhas de vacinação, planejando, coordenando e executando as atividades
inerentes as mesmas; Realizar estudos ecológicos e ambientais, com vistas a conhecer os ecossistemas
e definir a realização das ações de prevenção, controle e erradicação de focos e surtos de zoonoses,
preservando o equilíbrio ecológico; Elaborar relatório da atividade executivas na área veterinária; Orientar
servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas;
Executar outras tarefas correlatas.

OFICIAL DO MAGISTÉRIO ARTES: Planejar e ministrar aulas de artes aos alunos da educação básica,
organizando atividades educativas individual e coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento
de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas,
selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de
idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem;
Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de promover o
aperfeiçoamento do ensino da educação básica; Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas
todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de proceder a avaliação do
desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários, palestras, treinamento e
outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para
assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o
desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão
para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar
e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a criança em contato com a natureza, para
enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas
potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO CIÊNCIA FÍSICA E BIOLÓGICA: Planejar e ministrar aulas de ciências físicas
e biológicas aos alunos da educação básica, organizando atividades educativas individual e coletiva, com
o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar
jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando textos adequados, através de consultas
e obras especificadas ou trocadas de idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o
aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem; Participar do planejamento global da Secretaria, para formar
subsídios no sentido de promover o aperfeiçoamento do ensino da educação básica; Registrar em diários
de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de
proceder a avaliação do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários,
palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas
experiências e tecnologias, para assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar
exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança
favorecendo sua maturidade e prontidão para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na
criança ajudando-a a compreender, relacionar e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a
criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento
e o desenvolvimento de suas potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO FÍSICA: Planejar e ministrar aulas de educação física aos alunos
da educação básica, organizando atividades educativas individual e coletiva, com o objetivo de
proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar jogos,
atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e
obras especificadas ou trocadas de idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o
aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem; Participar do planejamento global da Secretaria, para formar
subsídios no sentido de promover o aperfeiçoamento do ensino da educação básica; Registrar em diários
de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de
proceder a avaliação do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários,
palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas
experiências e tecnologias, para assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar
exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança
favorecendo sua maturidade e prontidão para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na
criança ajudando-a a compreender, relacionar e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a
criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento
e o desenvolvimento de suas potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO ENSINO RELIGIOSO: Planejar e ministrar aulas de ensino religioso aos
alunos da educação básica, organizando atividades educativas individual e coletiva, com o objetivo de
proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar jogos,
atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e
obras especificadas ou trocadas de idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o
aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem; Participar do planejamento global da Secretaria, para formar
subsídios no sentido de promover o aperfeiçoamento do ensino da educação básica; Registrar em diários
de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de
proceder a avaliação do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários,
palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas

experiências e tecnologias, para assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar
exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança
favorecendo sua maturidade e prontidão para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na
criança ajudando-a a compreender, relacionar e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a
criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento
e o desenvolvimento de suas potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO FILOSOFIA: Planejar e ministrar aulas de filosofia aos alunos da educação
básica, organizando atividades educativas individual e coletiva, com o objetivo de proporcionar o
desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e
rítmicas, selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e obras especificadas ou
trocadas de idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensinoaprendizagem; Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de
promover o aperfeiçoamento do ensino da educação básica;Registrar em diários de classe e/ou fichas
apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de proceder a avaliação
do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários, palestras, treinamento e
outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para
assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o
desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão
para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar
e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a criança em contato com a natureza, para
enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas
potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO GEOGRAFIA: Planejar e ministrar aulas de geografia aos alunos da educação
básica, organizando atividades educativas individual e coletiva, com o objetivo de proporcionar o
desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e
rítmicas, selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e obras especificadas ou
trocadas de idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensinoaprendizagem; Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de
promover o aperfeiçoamento do ensino da educação básica; Registrar em diários de classe e/ou fichas
apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de proceder a avaliação
do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários, palestras, treinamento e
outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para
assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o
desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão
para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar
e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a criança em contato com a natureza, para
enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas
potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO HISTÓRIA: Planejar e ministrar aulas de história aos alunos da educação
básica, organizando atividades educativas individuais e coletivas, com o objetivo de proporcionar o
desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e
rítmicas, selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e obras especificadas ou
trocadas de idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensinoaprendizagem; Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de
promover o aperfeiçoamento do ensino da educação básica; Registrar em diários de classe e/ou fichas
apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de proceder a avaliação
do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários, palestras, treinamento e
outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para
assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o
desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão
para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar
e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a criança em contato com a natureza, para
enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas
potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA: Planejar e ministrar
aulas de língua inglesa aos alunos da educação básica, organizando atividades educativas individual e
coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução
harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando textos adequados,

através de consultas e obras especificadas ou trocadas de idéias com orientadores educacionais, para
proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem; Participar do planejamento global da
Secretaria, para formar subsídios no sentido de promover o aperfeiçoamento do ensino da educação
básica; Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas no período
escolar com a finalidade de proceder a avaliação do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz;
Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o curso, colocando
em prática as novas experiências e tecnologias, para assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem;
Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da motricidade e percepção
visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade
criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar e expressar-se dentro de uma lógica consciente;
Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, favorecendo o seu
amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: Planejar e
ministrar aulas de língua portuguesa aos alunos da educação básica, organizando atividades educativas
individual e coletiva, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a sua
evolução harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando textos
adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de idéias com orientadores
educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem; Participar do planejamento
global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de promover o aperfeiçoamento do ensino da
educação básica; Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas
no período escolar com a finalidade de proceder a avaliação do desempenho do curso, de forma eficiente
e eficaz; Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o curso,
colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para assegurar a melhoria do ensinoaprendizagem; Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da motricidade e
percepção visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão para a aprendizagem; Desenvolver
a faculdade criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar e expressar-se dentro de uma
lógica consciente; Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência,
favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; Executar outras
tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO MATEMÁTICA: Planejar e ministrar aulas de matemática aos alunos da
educação básica, organizando atividades educativas individual e coletiva, com o objetivo de proporcionar
o desenvolvimento de suas aptidões e a sua evolução harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e
rítmicas, selecionando e preparando textos adequados, através de consultas e obras especificadas ou
trocadas de idéias com orientadores educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensinoaprendizagem; Participar do planejamento global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de
promover o aperfeiçoamento do ensino da educação básica; Registrar em diários de classe e/ou fichas
apropriadas todas as atividades realizadas no período escolar com a finalidade de proceder a avaliação
do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz; Participar de seminários, palestras, treinamento e
outros eventos relacionados com o curso, colocando em prática as novas experiências e tecnologias, para
assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem; Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o
desenvolvimento da motricidade e percepção visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão
para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar
e expressar-se dentro de uma lógica consciente; Colocar a criança em contato com a natureza, para
enriquecer sua experiência, favorecendo o seu amadurecimento e o desenvolvimento de suas
potencialidades; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO PEDAGOGO
NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: Planejar e ministrar aulas às crianças, organizando atividades
educativas individuais e coletivas, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento de suas aptidões e a
sua evolução harmoniosa; Planejar jogos, atividades musicais e rítmicas, selecionando e preparando
textos adequados, através de consultas e obras especificadas ou trocadas de idéias com orientadores
educacionais, para proporcionar o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem; Coordenar as atividades do
curso, desenvolvendo nas crianças o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e
dança, para ajudá-las a compreender melhor o ambiente em que vivem; Desenvolver nas crianças,
hábitos de higiene, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, integrando recursos
audiovisuais e outros meios adequados, para possibilitar a sua socialização; Participar do planejamento
global da Secretaria, para formar subsídios no sentido de promover o aperfeiçoamento do ensino préescolar; Registrar em diários de classe e/ou fichas apropriadas todas as atividades realizadas no período
escolar com a finalidade de proceder a avaliação do desempenho do curso, de forma eficiente e eficaz;

Participar de seminários, palestras, treinamento e outros eventos relacionados com o curso, colocando
em prática as novas experiências e tecnologia, para assegurar a melhoria do ensino-aprendizagem;
Elaborar e aplicar exercícios práticos que possibilitem o desenvolvimento da matricidade e percepção
visual da criança favorecendo sua maturidade e prontidão para a aprendizagem; Desenvolver a faculdade
criativa na criança ajudando-a a compreender, relacionar e expressar-se dentro de uma lógica consciente;
Colocar a criança em contato com a natureza, para enriquecer sua experiência, favorecendo o seu
amadurecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades; Executar outras tarefas correlatas. NA
ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL: Planejar e ministrar o ensino das matérias que compõem as faixas
de comunicação e expressão, integração social e iniciação às ciências nas quatro primeiras séries do
Ensino Fundamental, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada e através de atividades,
para propiciar alunos os meios elementares de comunicação e instruí-los sobre os princípios de conduta
científica-social. Elaborar planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia com
base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino;Selecionar ou confeccionar o material
didático a ser utilizado, valendo-se das suas próprias aptidões ou consultando o Serviço de Orientação
Pedagógica, para facilitar o processo ensino-aprendizagem; Ministrar as aulas, transmitindo aos alunos
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através das
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e sistematizadas, proporcionando ao
educando o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação
necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades; Elaborar e aplicar testes, provas e outras
técnicas usuais de avaliação, baseando-se nas atividades e na capacidade média da classe, para verificar
o aproveitamento dos alunos e constatar a eficiência dos métodos adotados; Organizar solenidades
comunicativas de fatos marcantes da vida nacional, promovendo concursos, debates, dramatizações ou
jogos, para ativar o interesse dos alunos pelos conhecimentos históricos-sociais da pátria; Debater nas
reuniões de planejamento os programas e métodos a serem adotados ou reformulados, analisando as
situações-problemas de classe sob sua responsabilidade, emitindo opiniões apresentando soluções
adequadas a cada caso; Elaborar fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na
observação do comportamento e desempenho dos alunos, anotando as atividades efetuadas, métodos
empregados e os problemas surgidos, para manter o registro de todas as situações, com vistas a corrigir
as distorções existentes; Executar outras tarefas correlatas.
OFICIAL DE MAGISTÉRIO PSICÓLOGO EDUCACIONAL
ÁREA EDUCACIONAL: Participar de currículos e programas educacionais, estudando a importância da
motivação no ensino, novos métodos de ensino e treinamento, com vistas a melhor receptividade e
aproveitamento do aluno e a sua auto-realização; Participar da execução de programas de educação
popular, procedendo estudos com vistas as técnicas de ensino a serem adotadas, baseando-se no
conhecimento dos programas de aprendizagem e das diferenças individuais, para definição de técnicas
mais eficazes; Supervisionar e acompanhar a execução dos programas de reeducação, psicopedagógica,
utilizando os conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e do psicodiagnóstico, para promover o
ajustamento de indivíduo; Colaborar na execução de trabalhos de execução social em comunidades,
analisando e diagnosticando casos na área da sua competência, para resolver dificuldades decorrentes
de problemas psicossociais; Executar outras tarefas correlatas. ÁREA ADMINISTRATIVA:
Responsabilizar-se pelo arquivo de dados psicológicos, utilizando informações colhidas em entrevistas,
testes psicológicos e anotações, a fim assegurar o tratamento ético, conforme disposição previstas em
código de ética; Participar da elaboração de projetos, estudos e pesquisas na área psicológica;
Assessorar entidades organizadas, representativas de classe e outras, na área de sua competência;
Dirigir e organizar serviços de psicologia e áreas afins em órgãos e entidades do estado, obedecendo a
legislação pertinente, para assegurar a obtenção do padrão técnico indispensável; Orientar servidores de
classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras
tarefas correlatas.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO PISICOPEDAGOGO: Dar suporte psicopedagógico aos professores e alunos
na área de psicopedagogia. Organizar as atividades administrativas, analisando a situação da rede
escolar e as necessidades de ensino para assegurar bons índices de rendimento dos profissionais da
educação e dos alunos. Analisar o plano de organização das atividades das escolas assessoradas, como
distribuição de turnos, horas de aula, disciplinas e turmas, examinando-o em todas suas implicações para
verificar a adequação do mesmo às necessidades do ensino; Orientar e sugerir em âmbito das escolas
assessoradas quanto aos trabalhos administrativos, promovendo o acompanhamento psicopedagógico,
sempre no sentido de assessorar a administração, assegurando dessa forma a boa eficiência das
atividades docente e discente; Sugerir regulamento, que preconize normas de disciplina e higiene,

definindo competências e atribuições visando propiciar ambiente adequado à formação integrada dos
alunos e professores
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: Prestar assistência às autoridades da instituição na solução de
questões jurídicas e no preparo e redação de despachos e atos diversos, para assegurar fundamentos
jurídicos nas decisões superiores; Examinar e informar processos, emitindo pareceres sobres direitos,
vantagens, deveres e obrigações dos servidores, para submetê-los à apreciação da autoridade
competente; Redigir convênios, contratos, ajustes, termos de responsabilidade e outros de interesse da
instituição, baseando-se nos elementos apresentados pela parte interessada e obedecida à legislação
vigente, fiscalizando a sua execução, para garantir o fiel cumprimento das cláusulas pactuadas; Defender
direitos ou interesses em processos judiciais, encaminhando soluções sempre que um problema seja
apresentado, objetivando assegurar a perfeita aplicação da legislação, bem como a percepção dos
honorários advocatícios de sucumbência fixado pelo Juiz; Assessorar juridicamente os órgãos da
instituição, orientando sobre os procedimentos que deverão ser adotados, para solução dos problemas de
natureza jurídica; Prestar assistência jurídica em nível de supervisão e coordenação nos órgãos da
administração pública, oferecendo orientação normativa para assegurar o cumprimento de leis, decretos e
regulamentos; Examinar, analisar e interpretar leis, decretos, jurisprudências, normas legais e outros,
estudando sua aplicação para atender os casos de interesse da instituição; Encaminhar processos dentro
ou fora da instituição, requerendo seu andamento através de petições, objetivando uma tramitação mais
rápida para a solução dos problemas; Participar de comissões de sindicância e de inquérito
administrativo, observando requisitos legais e colaborando com autoridade competente, visando a
elucidação dos atos e fatos que deram origem às mesmas; Coletar informações ouvindo as testemunhas
e outras pessoas nos processos de sindicâncias e de inquérito administrativo e tomando medidas, para
obter os elementos necessários a defesa da instituição e/ou de pessoas; Redigir ou elaborar documentos,
minutas e informações de natureza jurídica, aplicando a legislação, forma e terminologia adequada ao
assunto em questão, para utilizá-los na defesa dos interesses da instituição; Elaborar projetos de leis,
decretos, regulamentos e registros apresentando e fundamentando as razões e justificativas dos mesmos,
para completar ou preencher necessidades de diplomas legais; Atender e orientar os segurados, quando
atuante em instituição previdenciária, instruindo-o nas postulações administrativas e jurídicas e em
relação aos seus direitos e obrigações junta à mesma instituição, para assegurar-lhes, quando for o caso,
decisões favoráveis; Organizar compilações de leis, decretos, jurisprudências firmados do interesse na
instituição e/ou do município; Orientar servidores da classe anterior, quando for o caso, sobre as
atividades que deverão ser desenvolvidas; Executar outras tarefas correlatas.
PSICÓLOGO: ÁREA DE COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL: Proceder estudos e avaliação dos
mecanismos de comportamento humano, elaborando técnicas psicológicas, como testes para
determinação de características afetivas, intelectuais, sensoriais, interacional e outras; Elaborar, promover
e realizar análises ocupacionais, observando as condições de trabalho e as funções e tarefas típicas de
cada ocupação, para identificar as aptidões, conhecimentos e trações de personalidades compatíveis com
as exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e orientação no campo profissional;
Organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e
avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, promovendo entrevistas e aplicando
testes e outras verificações, a fim de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego,
administração de pessoal e orientação individual; Participar de programas de orientação profissional e
vocacional, aplicando testes de sondagem de aptidões e outros meios disponíveis, a fim de contribuir para
o ajustamento do indivíduo no trabalho e sua conseqüente auto realização; Executar outras tarefas
correlatas. ÁREA CLÍNICA: Estudar e proceder a formação de hipóteses e a sua comprovação
experimental, observando a realidade e efetuando experiências de laboratório, para obter elementos
relevantes nos processos de crescimento, inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos
do comportamento humano; Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outras
espécies, que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes, elaborando psicodiagnósticos e outros métodos
de verificação, para orientar-se no diagnóstico e tratamento psicológico dos distúrbios emocionais e de
personalidade; Elaborar, aplicar e analisar testes, utilizando métodos psicológicos do seu conhecimento,
para determinar o nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras
características pessoais, desajustamento ao meio social ou ao trabalho e outros problemas de ordem
psíquica, para indicar a terapia adequada; Prestar atendimento psicológico à pessoas hospitalizadas,
reunindo informações a respeito de paciente, transcrevendo os dados psicopatológico obtidos em testes e
exames, para fornecer subsídios indispensável ao diagnóstico e tratamento das respectivas
enfermidades; Visitar pacientes hospitalizados para serem metestomizados, dando apoio individual e
familiar, estabelecendo vínculo com a equipe de profissionais que dará a continuidade de tratamento,

para estabelecer o tratamento e conduta a serem adotados; Diagnosticar a existência de problemas na
área de psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmais, dislexias e outros distúrbios
psíquicos, para aconselhar o tratamento adequado; Realizar atendimento psicoterápico individual e em
grupo, utilizando-se de métodos e técnicas adequadas a cada caso, para auxiliar o indivíduo no
ajustamento ao meio social; Realizar atendimento periciais e emitir pareceres no sentido de enquadrar os
examinados de acordo com as situações previstas na lei; Executar outras tarefas correlatas. ÁREA
ADMINISTRATIVA: Responsabilizar-se pelo arquivo de dados psicológicos, utilizando informações
colhidas em entrevistas, testes psicológicos e anotações, a fim assegurar o tratamento ético, conforme
disposição previstas em código de ética; Participar da elaboração de projetos, estudos e pesquisas na
área psicológica; Assessorar entidades organizadas, representativas de classe e outras, na área de sua
competência; Dirigir e organizar serviços de psicologia e áreas afins em órgãos e entidades do estado,
obedecendo a legislação pertinente, para assegurar a obtenção do padrão técnico indispensável; Orientar
servidores de classe anterior, quando for o caso, sobre as atividades que deverão ser desenvolvidas;
Executar outras tarefas correlatas.
AGENTE ADMINISTRATIVO: Orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e
demais assuntos administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados,
efetuando cálculos e prestando informações quando necessário; Elaborar, redigir, revisar, encaminhar e
datilografar cartas, ofícios, circulares, tabelas, gráficos, instruções, normas, memorandos e outros;
Elaborar, analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas, gráficos, efetuando cálculos, concessão de
medidas, ajustamento, percentagens e outros efeitos comparativos; Participar de estudos e projetos a
serem elaborados e desenvolvidos por técnicos na área administrativa; elaborar relatórios de atividades
com base em informações de arquivos, fichários e outros; Aplicar sob supervisão e orientação, leis,
regulamentos e as referentes a administração geral e específica, em assuntos de caráter geral ou
específico da repartição, preparando expediente que se fizerem necessário, sob orientação superior;
Acompanhar a legislação geral ou específica e a jurisprudência administrativa ou judiciária, que se
relacionem com o desempenho das atividades; Chefiar, em nível de orientação, unidade de pequeno
porte, como sejam turmas, grupos de trabalho, que envolvam atividades administrativas em geral; Efetuar
serviços de controle de pessoal, tais como: preparo de documentação para contratação e demissão,
registro de empregados, registro de promoções, transferências, férias, acidentes de trabalho, etc;
Preparar os informes para a confecção da folha de pagamento, precedendo os cálculos de desconto, e
informando ao setor de computação; Efetuar serviços na área de finanças, tais como: redação emissão de
notas de empenho, documento de arrecadação, enviando-se as várias unidades para processamento;
Supervisionar, setorialmente, uso do estado do material permanente; Examinar e providenciar o
atendimento dos pedidos de material e respectiva documentação; Orientar e prestar informações sobre
especificações padronizadas de material; Realizar quaisquer outras atividades que lhe sejam solicitadas e
devidamente autorizadas pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e
conhecimentos. Executar outras tarefas correlatas.
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES: Operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os
equipamentos de controle viário; Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de
trânsito e suas causas; Executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar as medidas administrativas
cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada, previstas no Código de Trânsito
Brasileiro, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, conforme estabelece o art. 24, VI da Lei n.
9.503/97; Aplicar penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação,
estacionamento e parada, prevista na Lei Federal n. 9.503/1997 e descritas em atos de regulamentação
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN; Fiscalizar, atuar e aplicar as penalidades e medidas
administrativas cabíveis relativas a infração por excesso de peso, dimensões e lotação de veículos;
Exercer o controle das obras e eventos que afetem direta ou indiretamente o sistema viário municipal,
aplicando as sanções cabíveis no caso de inobservância das normas e regulamentos pertinentes ao
assunto; Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzido pelos veículos automotores ou pela
sua carga, de acordo com o estabelecido na legislação vigente; Vistoriar veículos que necessitem de
autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a sua
circulação; Prestar auxílio ao desempenho das atividades dos órgãos municipais, no que tange à proteção
e à conservação dos bens, serviços e instalações do Município; Criar rotas alternativas para o tráfego;
Sincronizar semáforos às condições de trânsito; e Executar outras atribuições relacionadas à segurança e
ao trânsito no Município; Desenvolver atividades correlatas.
INTERPRETE DE BRAILE: Revisar textos impressos em Braille, como apostilas, livros didáticos e
paradidáticos, material de divulgação, atividades e provas que farão parte da vida escolar dos alunos
cegos, observado o uso adequado das técnicas de pontuação textual em Braille e utilização de sofware's

específicos na área de deficiência visual; acompanhar aulas, seminários, cursos e outras atividades
pedagógicas ou não a fim de dar suporte a alunos e/ou participantes.
INTERPRETE DE LIBRAS: Fazer tradução e interpretação da Língua Portuguesa para Libras de todas as
áreas desconhecimento do currículo das séries iniciais do ensino fundamental. Intermediar a
comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em situações do cotidiano escolar. Prestar serviços
em seminários, cursos e reuniões e/ou outros eventos de formação continuada ou não, quando solicitado.
Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Informar ao empregador através de parecer técnico, sobre
os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e
neutralização. Informar aos trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de
eliminação e neutralização. Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de
riscos de acidentes do trabalho, doenças profissionais do trabalho e a presença de agentes ambientais
agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou o seu controle. Executar procedimento de
segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os às estratégias
utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o
trabalhador. Levantar e estudar os dados estatísticos de acidente do trabalho, doenças profissionais,
calcular a freqüência e a gravidade destes para ajustes das prevenções, normas, regulamentos e outros
dispositivos de ordem técnica que permitam a proteção coletiva e individual. Avaliar as condições
ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho
de forma segura para o trabalhador. Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Participar de equipe de enfermagem; Auxiliar no atendimento a pacientes
nas unidades hospitalares e de saúde pública, sob supervisão; Orientar e revisar o autocuidado do
cliente, em relação a alimentação e higiene pessoal; Executar a higienização e preparação dos clientes
para exames ou atos cirúrgicos; Cumprir as prescrições relativas aos clientes; Zelar pela limpeza,
conservação e assepsia do material e do instrumental; Executar e providenciar a esterilização de salas e
do instrumento adequado as intervenções programadas; Observar e registrar sinais e sintomas e informar
a chefia imediata, assim como o comportamento do cliente em relação a ingestão e excreção; Manter
atualizado o prontuário dos pacientes; Verificar temperatura, pulso e respiração, registrar os resultados no
prontuário; Ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos; Aplicar injeções; Administrar
soluções parenterais previstas; Alimentar mediante sonda gástrica; Ministrar oxigênio por sonda nasal,
com prescrição; Participar dos cuidados de clientes monitorizados, sob supervisão; Realizar sondagem
visical, enema e outras técnicas similares, sob supervisão; Orientar clientes a nível de ambulatório ou de
internação, a respeito das prescrições de rotina; Fazer orientação sanitária de indivíduos em unidades de
saúde; Colaborar com os enfermeiros no treinamento do pessoal auxiliar; Colaborar com os enfermeiros
nas atividades de promoção e progressão específica da saúde; Executar outras tarefas semelhantes.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas
especificações e comandos necessários para sua utilização. Organizar e controlar os materiais
necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos
processamentos, suprimentos, bibliografias etc. Operar equipamentos de processamento automatizados
de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados. Interpretar as mensagens exibidas no
monitor, adotando as medidas necessárias. Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de
informática, sobre qualquer falha ocorrida. Executar e controlar os serviços de processamento de dados
nos equipamentos que opera. Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento
dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes.
Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação.
Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento
dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores. Participar de programa
de treinamento, quando convocado. Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos. Auxiliar
na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e
dos sistemas operacionais. Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a
operação e manutenção das redes de computadores. Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
TÉCNICO EM TOPOGRAFIA: Analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações,
estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos
topográficos, planimétricos e altimétricos; Efetuar nivelamentos geográficos, localizando, na área a Ser
levantada, o ponto referência, utilizando cartas geográficas e/ou desenhos, instalando a leitura e
registrando os dados obtidos em cadernos topográficos; Realizar levantamentos da área demarcada,
posicionamento e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de

medição, referências de nível e outras características da superfície terrestre da área subterrânea e de
edifícios; Determinar e implantar marcos básicos, anotando cotas e coordenadas, de acordo com o
projeto de construção; Realizar trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de
estacas e indicando referências de nível, marcos de localização de demais elementos, para orientação na
execução dos trabalhos; Elaborar "croquis" de nivelamento e perfis estabelecidos; Descrever o perfil do
terreno, com anotações de medições e de cálculos efetuados, transcrevendo as cotas-bases, para
determinação do perfil desejado; Auxiliar no balizamento, das diferenças entre pontos, altitudes e
distâncias, aplicando fórmulas, consultando e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para
complementar as informações registradas e verificar a sua precisão; Efetuar cálculos trigonométricos,
mediante dados verificados, na execução do levantamento; Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO: Auxiliar em levantamentos de ruas, prédios, terrenos, meios-fios e galerias.
Auxiliar, com balizas, na localização de pontos de alinhamento; Auxiliar nos trabalhos de nivelamento com
instrumentos de topografia; Desmatar e abrir picadas com emprego de foices, machados e moto-serras
para que as equipes de trabalho tenham acesso ao local de execução das tarefas; Efetuar medições com
trenas; Cravar piquetes para definição de caminhamentos; Armar e desarmar os instrumentos de trabalho
e zelar por sua conservação; Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS: Supervisionar e executar os serviços de limpeza e
conservação das instalações do prédio; Organizar pedidos de material necessários ao funcionamento do
serviços sob sua responsabilidade; Executar o serviço de limpeza e conservação; Realizar serviços
relacionados com cozinha e copa do órgão; Executar outras atividades compatíveis do cargo. Realizar
serviços braçais como recolhimento de lixo, limpeza de bueiros, varreção de ruas, praças, parques e
jardins, capinagem, plantação de mudas em geral, poda de árvores e arbustos. Executar outras tarefas
correlatas .
BORRACHEIRO: Executar serviços compreendendo montagem e desmontagem de pneus de veículos,
máquinas e caminhões. Reparar câmaras de ar, bem como trocar válvulas e colocação de manchões.
Selecionar e preparar as ferramentas e instrumentos necessários a execução dos serviços. Executar
tarefas correlatas a cima descritas, a critério de ordens superiores.
CARPINTEIRO: Executar quaisquer trabalhos de carpintaria e marcenaria, especialmente os que
requeiram habilidade técnica especial; Confeccionar estruturas complexas em madeira, à vista de
desenhos ou especificações; Riscar sobre madeiras as peças à serem confeccionadas, escolher a
madeira adequada para as várias peças; Operar e ajustar máquinas de carpintaria; Orientar e treinar
servidores da categoria inferior quando à técnica e aos processos de trabalho que requeiram maior
aperfeiçoamento; Confeccionar moldas e peças especiais para utilização em carpintaria; Lixar, envernizar,
lustrar móveis em geral, estruturas, portas, caixilhos e outros objetos de madeira; Executar quaisquer
trabalhos, especialmente os complexos, de furação e encavilhamento de peças e ferragens; Orientar,
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; Fazer tratamento em madeira
para diversos fins; Manejar, limpar e lubrificar as máquinas de carpintaria; Zelar pela higiene e limpeza
dos locais de trabalho; Auxiliar na confecção, encaixe, montagem e reparo de peças na armação das
partes de madeiras trabalhadas; Auxiliar na instalação e ajuste de esquadrias de madeira e outras peças,
bem como no seu acabamento, pintando, envernizando ou encerando, e na colocação de dobradiças e
puxadores, sob orientação do oficial da área profissional; Transportar ferramentas e/ou equipamentos
necessários aos trabalhos de carpintaria e marcenaria; Manter em condições de uso os equipamentos,
ferramentas e demais instrumentos de trabalho, limpando-os e guardando-os nos lugares adequados,
após serem usados para assegurar a sua conservação de acordo com as técnicas recomendadas;
Executar outras tarefas semelhantes.
COSTUREIRA: Manter a higiene, possibilitando o ambiente propício de trabalho. Atividades rotineiras, de
nível médio, envolvendo a execução de trabalho gerais de costura pertinentes as instalações dos órgãos
públicos municipais. Organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob sua
responsabilidade. Executar outras tarefas correlatas.
COVEIRO: Executar serviços compreendendo abertura de covas, alinhando-as e mantendo a ordem
numérica para as demais que serão abertas; Zelar das instalações do cemitério, necrotério e capela;
Efetuar sepultamentos em covas subterrâneas e auxiliar os serviços funerários em jazigos; Executar
outras tarefas correlatas acima descritas, a critério de ordens superiores.
ELETRICISTA PARA AUTOS: Montar chicotes de comando elétrico, montar e desmontar motor de
partida, alternadores e geradores. Testar em bancada, alternadores, geradores, motor de partida antes de
colocar no veículo, caminhão e máquina. Verificar bancada antes de testar qualquer aparelho de corrente
alternada, para o seu fiel funcionamento. Manter a ferramenta de utilização durante o serviço em ordem

para uma boa colocação sem danificar carcaças, suportes ou mesmo bases de assentamentos dos tais
aparelhos. Executar outras tarefas correlatas acima descritas, à critério de ordens superiores.
ELETRICISTA PREDIAL: Instalar e reparar linhas e cabos de transmissão, inclusive os de alta tensão;
Fazer reparos em parelhos elétricos em geral; Concertar e reparar os elevadores, geradores, motores
relógios elétricos, inclusive de controle de pressão, etc; Executar enrolamento de pequenos motores,
transformadores, dínamos, magnetos e bobinas; Fazer instalações elétricas de lâmpadas, campainhas,
chaves de distribuição, bobinas, automáticos, etc; Consertar e reparar instalações elétricas internas e
externas; Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; Executar
serviços de montagem, instalações, manutenção e reparo do sistema elétrico de automóveis,
motocicletas, caminhões, etc; Executar outras tarefas semelhantes.
LANTERNEIRO: Executar serviços de lanternagem utilizando aparelhagem de solda, oxigênio, eletrodo e
cromoniquel; Aplicação de massa plástica a base de material fibroso; zelando sempre ao desmontar os
acessórios existentes nos mais diversos equipamentos e também na montagem; Cuidar na calibragem
dos compressores e pistolas de pintura, bem como na utilização de luvas de raspa e protetores faciais;
Executar outras tarefas correlatas.
MECÂNICO DE VEÍCULOS LEVES: Inspecionar veículos leves, diretamente ou através de parelhos
específicos, a fim de detectar as causas da anormalidade de funcionamento; Desmontar, limpar, ajustar e
montar carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram exame, seguindo técnicas
apropriadas e utilizando ferramentas necessária; Auxiliar na revisão de motores e peças diversas,
utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle e, outros equipamentos necessários
para aferir suas condições de funcionamento; Auxiliar na regulagem, reparação e, quando necessário, na
substituição de peças dos sistemas de freio, ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção,
suspensão e outras, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados para recondicionar o equipamento
e assegurar seu funcionamento regular; Auxiliar na montagem de motores e demais componentes do
equipamento, guiando-se por esquemas, desenhos e especificações pertinentes para assegurar-lhes
perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos simples no sistema elétrico de veículos e de
máquinas pesadas; Verificar o nível de viscosidade do óleo de cárter, engraxadeiras, caixa de mudanças,
diferencial e demais reservatórios de óleo para efetuar a complementação ou troca necessária; Limpar
com jatos d'água ou ar sob pressão os filtros que protegem os diferentes sistemas de motor, após retirálos com auxílio de ferramentas adequadas; Lubrificar peças do motor, ferragens de carrocerias,
articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos aplicando o óleo adequado para zelar
pela manutenção e conservação do equipamento; Orientar e treinar os servidores que auxiliam na
execução das atribuições típicas da classe; Manter limpo o local de trabalho; Zelar pela guarda e
conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza; Executar outras atribuições afins.
MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS: Inspecionar máquinas pesadas e equipamentos eletromecânicos
em geral, diretamente ou mediante a utilização de aparelhos específicos a fim de detectar as causas da
anormalidade de funcionamento; Desmontar, limpar, reparar, ajustar e montar carburadores, peças de
transmissão, diferencial e outras que requeiram exame, seguindo técnicas apropriadas e utilizando
ferramentas necessária; Auxiliar na revisão de motores e peças diversas, utilizando ferramentas manuais,
instrumentos de medição e controle e, outros equipamentos necessários para aferir suas condições de
funcionamento; Regular, reparar, e, quando necessário, na substituição de peças dos sistemas de freio,
ignição, alimentação de combustível, transmissão, direção, suspensão e outras, utilizando ferramentas e
instrumentos apropriados para recondicionar o equipamento e assegurar seu funcionamento regular;
Montar motores e demais componentes do equipamento, guiando-se por esquemas, desenhos e
especificações pertinentes para assegurar-lhes perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos
simples no sistema elétrico de veículos e de máquinas pesadas; Orientar e treinar os servidores que
auxiliam na execução das atribuições típicas da classe; Manter limpo o local de trabalho; Zelar pela
guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais que utiliza; Executar outras atribuições
afins.
MOTORISTA DE VIATURAS LEVES: Dirigir veículos leves (automóveis e outros correlatos), em serviços
urbanos, viagens interestaduais e intermunicipais, transportando pessoas e/ou materiais; Examinar
diariamente as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o regularmente e providenciando a
sua manutenção; Verificar, diariamente o estado de veículo, vistoriando pneumáticos, direção, freios, nível
de água e óleo, bateria, radiadores, combustíveis, sistemas eletrônicos , e outros itens de manutenção,
para certifica-se de suas condições de funcionamento; Recolher passageiros em lugares e horas prédeterminados, conduzindo-os pelos itinerários, estabelecidos, conforme instruções específicas; Realizar
viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo as necessidades dos serviços,
de acordo com o cronograma estabelecido; Recolher o veículo a garagem quando concluído o serviço,

comunicando por escrito qualquer defeito observado, e solicitando os reparos necessários para assegurar
seu bom estado; Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, mediante observância do limite de
velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículos; Zelar pela guarda ,
conservação e limpeza do veículo para que seja mantida em condições regulares de funcionamento;
Executar outras tarefas correlatas.
MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS: Dirigir veículos pesados ( caçambas, ônibus, caminhões,
correlatos), em serviços urbanos, viagens interestaduais e intermunicipais, transportando, pessoas e/ou
materiais; Examinar diariamente, as condições de funcionamento do veículo, abastecendo-o regularmente
e providenciando a sua manutenção; Verificar, diariamente, o estado do veículo, vistoriando pneumáticos,
direção, freios, nível de água e óleo, bateria, radiador, combustível, sistema elétrico e outros itens de
manutenção, para certifica-se de suas condições de funcionamento; Recolher passageiros em lugares e
horas pré-determinados, conduzindo-os pelos itinerários estabelecidos conforme instruções específicas;
Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e atendendo as necessidades dos
serviços de acordo o cronograma estabelecido; Recolher o veículo a garagem quando concluído o
serviço, comunicando por escrito, qualquer defeito observado, e solicitando os reparos necessário para
assegurar seu bom estado; Responsabilizar-se pela segurança de passageiros, mediante observância
dos limites de velocidade e cuidados ao abrir e fechar as portas nas paradas do veículo; Zelar pela
guarda conservação e limpeza do veículo para que seja mantido em condições regulares de
funcionamento; Executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINAS: Orientar controlar e realizar serviços de operações de máquinas
motoniveladoras, pá carregadeira, retroescavadeira, trator de esteira e outras máquinas pesadas,
manipulando os comandos fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar
os sistemas mecanizados. Operar máquinas motoniveladoras, alimentando-a abastecendo-a com os
materiais necessários a fim de prepará-la para seu devido uso; Controlar o andamento da operação de
nivelação, regulando o consumo do material; Conduzir a motoniveladoras dirigindo-a, operando seus
mecanismos de tração, impulso, avanço, retrocesso e outros, para realizar operações simples e
complexas requeridas; Operar máquinas compactadoras de solo, provida de um ou mais rolos
compressores ou cilindros, acionando-a e manipulando os comandos de marchas e direção, para
compactar solos com pedras, cascalhos, terra, concreto e outros materiais, na construção de rodovias,
ruas, pistas de aeroportos e outras obras, possibilitando uma superfície suficiente compactada; Controlar
e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e implementos utilizados nos diversos
serviços, limpando-os abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações necessárias ao seu
funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de uso; Executar serviços de
nivelação de ruas ou estradas, terrenos baldios, praças e etc, sob orientação do chefe imediato; Orientar,
controlar e realizar serviços de operações de máquinas pá carregadeiras, manipulando os comandos,
fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os sistemas mecanizados.
Operar máquinas pá-carregadeiras alimentando-as, e abastecendo-as com os materiais necessários, a
fim de prepará-la para o seu devido uso; Controlar o andamento da operação de carregamento, regulando
o consumo do material; Conduzir a pá carregadeira, dirigindo-a, operando os seus mecanismos de tração,
impulso, avanço, retrocesso e outros, para realizar operações simples e complexas requeridas; Controlar
e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos, e implementos, utilizados, nos diverso
serviços, limpando-os abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações necessárias ao seu
funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas condições de uso; Carregar caçambas de
areia, entulhos, britas e etc, efetuar limpeza de terrenos, auxiliar em construção de pontes e etc; Orientar,
controlar e realizar serviços de operações de máquinas retro escavadeiras, manipulando os comandos
fazendo os ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os sistemas
mecanizados. Operar máquinas retro escavadeiras alimentando-as e abastecendo-as com os materiais
necessários, afim de prepará-la para o seu devido uso; Controlar o andamento da operação de escavação
e carregamento, regulando o consumo do material; Conduzir a retro escavadeira, dirigindo-a operando os
seus mecanismos de tração , impulso, avanço, retrocesso e outros para realizar operações simples e
complexas requeridas; Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e
implementos utilizados nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os, e efetuando
outras operações necessárias ao seu funcionamento para conservá-lo em bom estado e em perfeitas
condições de uso; Fazer valas para esgoto, encanamento e outros, carregar caçambas, auxiliar em
construções de pontes e outros, auxiliar na limpeza de terreno, remover cascalhos, descarregar
caçambas, levantar motores colocar manilhas de tubulação, arrancar árvores e etc.; Executar outras
tarefas correlatas. Orientar, controlar e realizar serviços de operações de tratores de esteiras,
manipulando os comandos fazendo os ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer

funcionar os sistemas mecanizados. Operar as máquinas alimentando-as e abastecendo-as com os
materiais necessários para o seu devido uso; Conduzir trator de esteira, dirigindo-o operando os seus
mecanismos de tração , impulso, avanço, retrocesso e outros para realizar operações simples e
complexas requeridas; Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e
implementos utilizados nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os, e efetuando
outras operações necessárias ao seu funcionamento para conservá-lo em bom estado e em perfeitas
condições de uso; Operar o trator de esteiras para abrir estradas, fazer aterros, efetuar limpeza de ruas ,
avenidas, terrenos e etc; Executar outras tarefas correlatas
OPERADOR DE MAQUINA NIVELADORA: Operar máquinas Niveladoras para execução de serviços de
carregamento e descarregamento de material, escavação,terraplanagem, nivelamento de solo,
pavimentação, desmatamento, retirada de cascalhos e conservação de vias públicas, zelando pela
qualidade dos serviços, da máquina e dos equipamentos; Orientar controlar e realizar serviços de
operações de máquina niveladora, manipulando os comandos fazendo ajustes e regulagens e acoplando
implementos para fazer funcionar os sistemas mecanizados. Operar alimentando-a abastecendo-a com
os materiais necessários afim de prepará-la para seu devido uso; Controlar o andamento da operação de
nivelação, regulando o consumo do material; Conduzir a máquina niveladora dirigindo-a, operando seus
mecanismos de tração, impulso, avanço, retrocesso e outros, para realizar operações simples e
complexas requeridas; Controlar e realizar serviços de manutenção da máquina, equipamentos e
implementos utilizados nos diversos serviços, limpando-os abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando
outras operações necessárias ao seu funcionamento, para conservá-lo em bom estado e em perfeitas
condições de uso; Executar serviços de nivelação de ruas ou estradas, terrenos baldios, praças e etc, sob
orientação do chefe imediato; Orientar, controlar e realizar serviços de operações da máquina niveladora,
manipulando os comandos, fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar
os sistemas mecanizados. Executar outras tarefas correlatas
PEDREIRO: Executar os serviços com base em normas, diretrizes e instrução específicas de operação,
manutenção e reparos de instalações em alvenaria; Selecionar e preparar as ferramentas e instrumentos
necessários execução dos serviços; Instalar, ajustar e reparar conexões para painéis, chaves e outros
serviços ligados a alvenaria; Efetuar serviços como: furar, pregar, serrar, etc. Verificando medidas,
alinhamento prumo utilizando ferramentas manuais ou mecânicas. Assentar assoalhos, forros e divisões
comuns ou acústicas. Preparar, montar e assentar portas, janelas, batentes, esquadrias, andaimes
externos e internos, etc. Executar quaisquer tipos de serviços de construção e reparos em alvenaria.
Transportar, carregar, descarregar materiais servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinhos-demão e ferramentas manuais para possibilitar a sua utilização em diversos serviços; Escovar valas e
fossas , extraindo terras e pedras, utilizando pás, picaretas, e outras ferramentas manuais; Misturar
cimento, areia, água, brita e outros materiais através de processos manuais e mecânicos, afim de obter
concreto ou argamassas; Preparar e transportar materiais, ferramentas, aparelhos ou qualquer
instrumento, limpando-os, arrumando-os e mantendo-os em condições de uso, para assegurar a sua
conservação de acordo com as técnicas recomendadas; Executar outras tarefas correlatas.
SOLDADOR: Soldar e cortar peças metálicas; Ler desenhos elementares em perspectiva; Regular o
equipamento de solda, determinando a amperagem e voltagem adequadas, de acordo com o trabalho a
executar; Carregar e limpar geradores de acetileno; Orientar e treinar os servidores que auxiliam na
execução dos trabalhos típicos da classe, inclusive quanto a precauções e medidas de segurança; Zelar
pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza; manter limpo e
arrumado o local de trabalho; Requisitar o material necessário para a execução dos trabalhos; Executar
outras tarefas correlatas.
TORNEIRO MECÂNICO: Examinar a peça a ser torneada, interpretando desenho, esboço, modelo,
especificações e outras informações, para planejar as operações a serem executadas; Selecionar os
instrumentos de medição, como calibre de cursos, micrômetros, calibradores, esquadros e níveis,
ferramentas de tornear, brocas, mandris e dispositivos de montagem, baseando-se no roteiro
estabelecido, para obter bom rendimento do trabalho; Posicionar e fixar a ferramenta escolhida sobre a
esfera do torno, alinhando-a e prendendo-a com o auxílio de instrumentos adequados, a fim de equipá-la
para a usinagem; Posicionar e fixar a peça no torno, centrando-a e alinhando-a pelos pontos de
referência, com o auxílio de grampinho ou por outros meios, utilizando placas de vários tipos, grampos ou
cantoneiras, para possibilitar o torneamento e evitar o desvio da peça durante a operação; Proceder à
regulagem dos mecanismos, estabelecendo a velocidade de rotação do metal e graduando os
dispositivos de controle automático, para assegurar a execução do trabalho de acordo com os requisitos
fixados; Por em funcionamento o torno, acionando volantes e manivelas ou pondo em marcha os
dispositivos de controle, para colocar a ferramenta de corte em contato com a peça de metal, fazê-la

avançar ao longo desta e efetuar a operação programada; Regular o fluxo de lubrificante sobre o gume da
ferramenta, fazendo os ajustes convenientes, para conservar seus ângulos de corte; Examinar as peças
confeccionadas, observando a precisão e acabamento das mesmas, através de instrumentos de medição
e controle para conferir sua correspondência às especificações e fazer os ajustes necessários aos
mecanismos; Modificar as condições operativas da máquina, substituindo ferramentas de corte, alterando
a rotação da peça ou o avanço da ferramenta de corte, para a execução precisa do trabalho; Orientar e
treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe; Zelar pela conservação e
guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais que utiliza; Manter limpo e arrumado o local de
trabalho; Requisitar o material necessário à execução dos trabalhos; Executar outras tarefas correlatas.
ZELADORA: Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações do prédio;
Organizar pedidos de material necessários ao funcionamento do serviços sob sua responsabilidade;
Executar o serviço de limpeza e conservação; Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do
órgão; Executar outras atividades compatíveis do cargo.
COZINHEIRA: Manter a higiene, possibilitando o ambiente propício de trabalho. Atividades rotineiras,
envolvendo a execução de cardápios pré estabelecidos, sendo hierarquicamente subordinado ao
Nutricionista. Organizar pedidos de materiais necessários ao funcionamento dos serviços sob sua
responsabilidade. Realizar serviços relacionados com cozinha e copa do órgão. Executar outras tarefas
correlatas.
MERENDEIRA: Supervisionar e executar os serviços de limpeza e conservação das instalações do
prédio; Organizar pedidos de material necessários ao funcionamento do serviços sob sua
responsabilidade; Executar o serviço de limpeza e conservação; Realizar serviços relacionados com
cozinha e copa do órgão; Fazer refeições; Executar outras atividades compatíveis do cargo.
VIGILANTE: Fazer ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes e evitar
roubos, incêndios e danificações nos edifícios e materiais sob sua guarda; Fiscalizar a entrada e saída de
pessoas e veículos, pelos portões ou portas de acesso ao local que estiver sob sua responsabilidade;
Verificar as autorizações para o ingresso nos referidos locais e vedar a entrada de pessoas não
autorizadas; Verificar se as portas e janelas estão devidamente fechadas; Investigar quaisquer condições
anormais que tenha observado; Solicitar quando for o caso, identificação ou autorização de pessoas para
ingresso nas repartições públicas; Zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade;
Comunicar à autoridade competente as irregularidades de que tiver conhecimento; Manter vigilância
permanente nos locais de acesso ao público, durante o expediente das repartições; Executar outras
tarefas semelhantes.
ASSISTENTE SOCIAL/PROJOVEM: Manter registros atualizados dos atendimentos e acompanhamentos
realizados; Contribuição para a implementação das ações da unidade; Contribuir para a divulgação do
PROJOVEM Adolescente no seu território de abrangência; Contribuir na organização do processo de
inscrição do PROJOVEM Adolescente, inclusive fazendo busca ativa; Participar da definição do
preenchimento das vagas e do desligamento de jovens; Planejar as atividades dos coletivos junto
educador social; Ser referência para as famílias dos jovens; Realizar visitas domiciliares; Elaborar parecer
técnico social; Executar tarefas correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL/CREAS: garantir o planejamento das ações a serem executadas, observando o
mapeamento/pré-diagnóstico realizado para execução das ações de Abordagem de rua; Contribuição
para a implementação das ações da unidade; Promover abordagem junto aos usuários de forma a
esclarecê-los quanto a sua natureza da intervenção da SEDEST no tocante a proteção social visando a
segurança de sobrevivência, de acolhida, convívio e vivencia familiar; Assessorar e subsidiar teóricometodologicamente o trabalho realizado pelos agentes sociais; Realizar visitas domiciliares; Prestar
atendimento socioassistencial individual e/ou grupal aos usuários do CREAS; Participar de reuniões com
a Gerência de Acompanhamento das Ações da Proteção Social Especial de Media Complexidade de
Diretora de Proteção Social Especial, subsidiando a elaboração de propostas de trabalhos; Elaborar plano
de intervenção junto aos usuários atendidos na unidade, bem como o acompanhamento das intervenções
realizadas; Acompanhar os encaminhamentos realizados de modo a garantir atendimento integral de
qualidade ao usuário; Elaborar relatórios circunstanciados acerca da denuncia de violação de direitos
recebida, e encaminha-los para a rede de proteção social e ao sistema de defesa de garantia de direitos
no âmbito do Distrito Federal; Garantir a plena informação e discussão sobre os serviços e projetos da
SEDEST e da rede de serviços socioassistênciais respeitando as decisões dos usuários de forma a
promover sua proteção social; Proceder articulação com outras instituições objetivando viabilizar o
atendimento dos usuários; Discutir e elaborar conjuntamente com os outros técnicos, estudos de casos e
relatórios sócio-assistencial; Elaborar e encaminhar ao Conselho Tutelar, Vara da Infância e da
Juventude, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, relatórios técnicos com informações sobre

violação de direitos dos usuários e/ou para subsidiar decisões sociojuridicas, quando necessários;
Proceder a registros de dados dos atendimentos realizados para fins de sinopse estatísticas da unidade.
Executar tarefas correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL/PAIF: Planejar e operacionalizar planos, programas e projetos na área do serviço
social realizando ações adequadas à solução dos programas, dificuldades surgidas em seus campos de
atuação; Elaborar, executar e avaliar pesquisas no âmbito do serviço social ao conhecimento e a análise
dos problemas e da realidade social ao encaminhamento de ações relacionadas a questões que
emergem na pratica do serviço social e que se articulem com os interesses da comunidade; Acompanhar,
orientar e encaminhar indivíduos, grupos de populações para analise e solução de problemas sociais;
Discutir com indivíduos, grupos e comunidade os problemas sociais que marcam seus dia a dia,
objetivando o conhecimento crítico da realidade, com o fim de descobrir alternativas para enfrentar tais
situações; Prestar assistência social a indivíduos e grupos das diversas instituições, em como às
comunidades envolvidas com a problemática social, abrangendo menores, idosos, mulheres, doentes,
incapaz psicológica e fisicamente, mendigos, encarcerados, educando, trabalhadores, visando garantir o
direito de cidadania; Realizar visitas domiciliares; Elaborar parecer técnico social; Prestar atendimento
sócio assistencial individual e/ou grupal aos usuários do CRAS; Executar tarefas correlatas.
COORDENADOR/CREAS: Coordenar o funcionamento da unidade; Manter articulação/parceria
sistemática com instituições governamentais e não governamentais; Coordenar o processo de entrada,
atendimento, acompanhamento e desligamento das famílias no CREAS; Garantir que as ações
implementadas no CREAS sejam pautadas em referencias teórico-metodologicos compatíveis com as
diretrizes do SUAS; Garantir o planejamento, o registro, a execução, monitoramento, e avaliação dos
serviços de competência do CREAS; Articular e fortalecer a rede de prestação de serviços de proteção
especial de média complexidade, na área de abrangência do CREAS; Contribuir para o estabelecimento
de fluxos entre os serviços de Proteção Social Básica e Especial de Assistência Social, em sua área de
competência; Participar de comissões/fóruns/ comitês locais de defesa e promoção dos direitos de
famílias, seus membros e indivíduos; participar de reuniões periódicas com a Diretoria de Proteção Social
Especial; Realizar reuniões sistemáticas com toda a equipe da unidade, para elaboração de
planejamento, controle, avaliações e ajustes que se fizerem necessários; Planejar, coordenar, e avaliar a
execução das atividades administrativas da unidade e proceder levantamento de custo da unidade;
Prestar assessoramento ao Diretor e aos Gerentes em matéria relativa à sua área de competência;
Subsidiar, nos assuntos de sua área de competência, a elaboração do orçamento anual da Subsecretaria
de Assistência Social; Executar tarefas correlatas.
COORDENADOR/PAIF: Articular, acompanhar e avaliar o processo de implantação do CRAS e a
implementação dos programas, serviços, projetos da proteção social básica operacionalizada nessa
unidade; Coordenar a execução, o monitoramento, o registro e a avaliação das ações; Acompanhar e
avaliar os procedimentos para a garantia da referência e contra-referência do CRAS; Coordenar a
execução das ações de forma a manter o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias,
inseridas nos serviços ofertados pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no território; Definir com a
equipe de profissionais critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias; Definir com a
equipe de profissionais o fluxo de entrada, acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento
das famílias; Definir com a equipe técnica os meios e os ferramentais teórico-metodológicos de trabalho
social com famílias e os serviços socioeducativos de convívio; Avaliar sistematicamente, com a equipe de
referência dos CRAS, a eficácia, eficiência e os impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade
de vida dos usuários; Efetuar ações de mapeamento, articulação e potencialização da rede
socioassistencial e das demais políticas públicas no território de abrangência do CRAS; Executar tarefas
correlatas.
COORDENADOR/PRO-JOVEM: Implementar o PROJOVEM de acordo com as diretrizes nacionais do
programa; Viabilizar o projeto pedagógico do PROJOVEM; Participar da formação inicial e continuada;
Assessorar os educadores sociais e os monitores no desenvolvimento da proposta pedagógica; Realizar
planejamento coletivo, viabilizando a participação de todos e criando sinergia no funcionamento do
programa; Viabilizar as ações de natureza administrativa como (registros, gestão financeira, recursos
humanos entre outros); Registrar a frequência dos jovens, registrar as ações desenvolvidas e encaminhar
mensalmente as informações para o coordenador do CRAS; Divulgar o serviço socioeducativo no
território e participar na definição dos critérios de inserção dos jovens do Projovem Adolescente no
serviço; Assessorar os serviços socioeducativos desenvolvidos no território; Assessorar os educadores
sociais e os monitores do Projovem Adolescente, nos temas relativos a juventude, ao trabalho
metodológico, ao desligamento de jovens do serviço socioeducativo e quanto ao planejamento de
atividades; Acompanhar os coletivos sob sua responsabilidade atestando informações mensais prestadas

pelos educadores sociais para a alimentação de sistema de informação, sempre que for designado;
Executar tarefas correlatas.
EDUCADOR SOCIAL/CREAS: Executar e orientar atividades referentes à higiene pessoal e alimentação
das crianças e adolescentes, incentivando a aquisição de hábitos saudáveis, em unidades específicas
sob supervisão técnica; Realizar a abordagem da população de/na rua em situação de risco social;
Participar das ações integradas de fiscalização urbana em estabelecimentos comerciais; Acompanhar o
técnico em atendimento a vitimados em domicílios; Estabelecer diálogos e triagem inicial das situações,
criando vínculos com a população alvo, visando a inserção na rede de atendimento social; Realizar a prétriagem social, registrando e encaminhando as pessoas para o atendimento básico de higienização,
atendimento de saúde (médico e odontológico), albergagem, alimentação e triagem social; Acionar os
órgãos competentes, em conjunto com o técnico, no caso de contenção das pessoas atendidas e dar os
encaminhamentos necessários; Executar, atividades sócio-educativas e administrativas no programa e
nas atividades de Proteção Social Básica às pessoas que mantém vínculo com a família e comunidade,
incluindo ações sócio-educativas de convivência, promoção social, atendimento com recursos
emergenciais e de geração de trabalho e renda; Executar tarefas correlatas.
EDUCADOR SOCIAL/PAIF: Executar e orientar atividades referentes à higiene pessoal e alimentação das
crianças e adolescentes, incentivando a aquisição de hábitos saudáveis, em unidades específicas sob
supervisão técnica. Realizar a abordagem da população de/na rua em situação de risco social. Participar
das ações integradas de fiscalização urbana em estabelecimentos comerciais. Acompanhar o técnico em
atendimento a vitimizados em domicílios. Estabelecer diálogos e triagem inicial das situações, criando
vínculos com a população alvo, visando a inserção na rede de atendimento social. Realizar a pré-triagem
social, registrando e encaminhando as pessoas para o atendimento básico de higienização, atendimento
de saúde (médico e odontológico), albergagem, alimentação e triagem social. Acionar os órgãos
competentes, em conjunto com o técnico, no caso de contenção das pessoas atendidas e dar os
encaminhamentos necessários. Executar, atividades sócio-educativas e administrativas no programa e
nas atividades de Proteção Social Básica às pessoas que mantém vínculo com a família e comunidade,
incluindo ações sócio-educativas de convivência, promoção social, atendimento com recursos
emergenciais e de geração de trabalho e renda;Executar tarefas correlatas.
EDUCADOR SOCIAL/PROJOVEM: Mediar processos grupais de serviços socioeducativos, sob
orientação de profissional de referência de nível superior do CRAS; Participar em atividades de
planejamento, sistematização e avaliação do serviço socioeducativo, juntamente com a equipe de
trabalho pela execução do serviço socioeducativo; Alimentar sistema de informação, sempre que for
designado; Atuar como referência para jovens e para os demais profissionais que desenvolverem
atividades com o coletivo de jovens sob sua responsabilidade; Organizar e facilitar situações estruturadas
de aprendizagem e de convívio social, explorar e desenvolver temas transversais e conteúdos
programáticos do Pro jovem Adolescente; Desenvolver oficinas esportivas e de lazer; Desenvolver
oficinas culturais; Acompanhar projetos de orientação profissional de jovens ;Mediar processos coletivos
de elaboração execução e avaliação de plano de atuação social e de projetos de ação coletiva de
interesse social por jovens; Identificar e encaminhar famílias para o CRAS; Executar tarefas correlatas.
PSICÓLOGO /CREAS: Prestar escuta qualificada, individual ou grupal, visando a identificação da
necessidade dos indivíduos e famílias, promovendo o encaminhamento adequado a cada caso específico;
Trabalhar com as famílias as relações interpessoais, objetivando identificar a existência de conflitos
individuais e grupais com vista ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos usuários;
Realizar estudo de caso com os usuários da unidade; Discutir e elaborar conjuntamente com o usuário o
plano de intervenção; Realizar atendimento psicossocial, individual e familiar; Realizar visitas domiciliares
conforme cada caso específico; Discutir e elaborar conjuntamente com outros técnicos, estudos de casos
e relatórios sócio-assistenciais; Definir em conjunto com a equipe às intervenções necessárias,
acompanhamento de casos e encaminhamentos para a Rede de Proteção, visando à superação da
situação de violação de direitos evidenciada; Elaborar e encaminhar ao Conselho Tutelar, Vara da
Infância e da Juventude, e Delegacia de Proteção da Criança e ao Adolescente, relatório técnicos
informando sobre a violação de direitos dos usuários e/ou para subsidiar decisões sociojuridicas, quando
solicitados; Manter articulação com o CRAS do território de origem dos usuários atendidos no CREAS;
Manter registros atualizados dos atendimentos e acompanhamentos realizados; Proceder registros de
dados dos atendimentos realizados para fins de sinopse estatística da unidade. Executar tarefas
correlatas.
PSICÓLOGO/PAIF: Elaborar e aplicar métodos e técnicas de pesquisa das características psicológicas
dos indivíduos; Organizar e aplicar métodos e técnicas de recrutamento, seleção e orientação
profissional; Proceder à aferição desses processos para controle de sua validade; Realizar estudos e

aplicações práticas no campo da educação; Realizar trabalhos de psicologia clínica; Realizar atendimento
psicossocial de forma individual, familiar e em grupo; Realizar visitas domiciliares, conforme cada caso
específico; Acompanhar os encaminhamentos, de modo a garantir atendimento integral de qualidade ao
usuário; Executar tarefas correlatas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CREAS: Fazer e organizar a prestação de contas de convênios e
subvenções sociais no tocante aos aspectos administrativos e análise preliminar dos documentos
apresentados pela entidade; Proceder à digitação de documentos, quando solicitado; Fazer os pedidos de
aquisição de material e encaminhar aos setores competentes; Elaborar mapas de consumo de gasolina
dos veículos da unidade; Realizar o inventário patrimonial dos bens com carga para a unidade; Adotar,
quando necessário, os procedimentos para efetivar a motivação e o recolhimento de bens inservíveis da
unidade; Responsabilizar-se quando solicitado, pela entrada e saída dos matérias no almoxarifado da
unidade; Responsabilizar-se pela preparação do malote de documentos da unidade; Arquivar e zelar pela
guarda dos documentos relativos à unidade; Executar tarefas correlatas.
MONITOR/PAIF: Realizar serviços de monitoramento para adolescentes de até dezesseis anos.
Atividades de recreação e lazer, atividades artísticas e culturais, atividades com as famílias (reunião
bimensais, palestras, oficinas), assim como, articulação com a rede de garantia e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes, além do acompanhar as ações empreendidas pelo município no trabalho de
enfrentamento infantil; Executar tarefas correlatas.
AGENTE DE CADASTRAMENTO/PAIF: Organização logística de cadastramento através de planilhas do
EXCEL ou de software específico; Elaboração de listas e relatórios; Digitação em sistema específico do
Cadastro Único; Arquivamento conforme especificações exigidas pelo Cadastro Único; Operação de
sistema e tratamento de dados em sistema específico; Realizar cadastramento, conforme orientações
determinadas em formulários padrão; Manter-se informado acerca da legislação dos programas que
envolvem o Cadastro Único; Verificar materiais necessários para o trabalho cotidiano, organizar, elaborar
e providenciar materiais que auxiliem no melhor andamento dos trabalhos; Operar microcomputadores,
utilizando programas básicos e aplicativos específicos do Cadastro Único, para incluir, alterar e obter
dados e informações, bem como consultar registros; Coordenar a classificação, o registro e a
conservação de cadastros, documentos, materiais e outros documentos em arquivos específicos;
Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo as exigências ou normas
da unidade administrativa; Executar tarefas correlatas.
MONITOR/PETI: Realizar serviços de monitoramento para adolescentes de até dezesseis anos.
Atividades de recreação e lazer, atividades artísticas e culturais, atividades com as famílias (reunião
bimensais, palestras, oficinas), assim como, articulação com a rede de garantia e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes, além do acompanhar as ações empreendidas pelo município no trabalho de
enfrentamento infantil; Executar tarefas correlatas.
MONITOR/PROJOVEM: Realizar serviços de monitoramento para adolescentes de até dezesseis anos.
Atividades de recreação e lazer, atividades artísticas e culturais, atividades com as famílias (reunião
bimensais, palestras, oficinas), assim como, articulação com a rede de garantia e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes, além do acompanhar as ações empreendidas pelo município no trabalho de
enfrentamento infantil; Executar tarefas correlatas.
ANEXO III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativas, negativas,
exclamativas e interrogativas). Noções de número (singular e plural). Noções de gênero (feminino e
masculino). Concordância verbal e nominal. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos regulares e
irregulares. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Noções de pontuação. Alfabeto. Sílaba. Encontros
vocálicos e consonantais. Sílaba tônica. Coletivo. Dígrafo.
MATEMÁTICA: Sistema de numeração decimal. Conjuntos dos números naturais, inteiros e racionais e
operações. Sistema romano de numeração. Sistema monetário. Sistemas de medidas de: tempo,
capacidade, massa, comprimento. Regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples.
Perímetro, área, volume de figuras planas. Raciocínio lógico: formas e seqüências numéricas.
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativas, negativas,
exclamativas e interrogativas). Noções de número (singular e plural). Noções de gênero (feminino e
masculino). Concordância verbal e nominal. Pronomes pessoais e possessivos. Verbos regulares e
irregulares. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Noções de pontuação. Alfabeto. Sílaba. Encontros
vocálicos e consonantais. Sílaba tônica. Coletivo. Dígrafo.

MATEMÁTICA: Conjuntos dos Números Reais: operações e propriedades. Sistema de medidas de:
tempo, comprimento, massa, capacidade. Raciocínio lógico: resolução de situações-problema. Razões e
proporções. Grandezas direta e inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta.
Porcentagem. Juros. Equações e inequações de 1º grau; Sistema de equações do 1º grau. Produtos
Notáveis. Fatoração. Equações do 2º grau. Sistemas de equações do 2º grau. Relações métricas no
triângulo retângulo. Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras. Geometria. Perímetro, área, volume de
figuras planas.
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
COMUM A TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial.
Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da
oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação
das palavras. Redação de correspondências oficiais.
GEOGRAFIA DE RONDÔNIA/HISTÓRIA DE RONDÔNIA:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Relevo, hidrografia, vegetação, clima, solos e degradação ambiental.
Questões demográficas, urbanização e atividades econômicas nas suas relações com o espaço nacional
e global; Criação do Estado de Rondônia e processos de povoamento. Núcleos de povoamento.
Colonização. Ferrovia Madeira Mamoré (1ª fase e 2ª fase). Ciclo da borracha (1ª fase e 2ª fase)
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Ambiente operacional Windows (95/98/ME/2000/XP). Fundamentos do
Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e
arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos e pastas e criação e
exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações básicas do
Windows: Resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela;
Windows Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e intranet e utilização de
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais navegadores. Ferramentas de
Busca e Pesquisa. Processador de Textos. MS Office 2003/2007/XP - Word. Conceitos básicos. Criação
de documentos. Abrir e Salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas e
tabulações. Cabeçalho e rodapés. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones.
Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office 2003/2007/XP - Excel. Conceitos
básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e funções.
Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Correio
Eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens.
Catálogo de endereços. Arquivos Anexados. Uso dos recursos. Ícones. Atalhos de teclado. Segurança da
Informação. Cuidados relativos à segurança e sistemas antivírus.
MATEMÁTICA: Conjunto dos Números Reais e operações. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de
três simples e composta. Médias. Juros. Equações e sistemas de equações do 1º e 2.º graus. Sistemas
de medidas de: comprimento, massa, capacidade, tempo. Noções de geometria. Perímetro, área, volume
de figuras planas. Teorema de Pitágoras. Teorema de Tales. Raciocínio lógico: resolução de situaçõesproblema. Funções e relações. Função do 1º e 2º grau. Função modular. Função exponencial. Função
logarítmica. Progressões aritméticas e geométricas. Matrizes e determinantes. Sistemas Lineares. Análise
combinatória. Binômio de Newton. Probabilidades. Conjuntos dos Números Complexos. Polinômios.
Trigonometria. Relações e identidades trigonométricas. Transformações trigonométricas. Equações
trigonométricas. Relações nos triângulos quaisquer. Relações métricas no triângulo retângulo. Polígonos
regulares inscritos na circunferência. Poliedros. Prismas. Pirâmide. Cilindro. Cone. Esfera. Geometria
analítica. Estudo da reta no plano cartesiano. Estudo da circunferência no plano cartesiano.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Determinantes e condicionantes do processo saúde doença. Funções e responsabilidades dos membros da equipe de trabalho. Normas de biossegurança.
Princípios e normas de higiene e saúde pessoal e ambientais. Segurança do Trabalho, vulnerabilidade de
pessoas e instalações, legislação sobre segurança e medicina do trabalho, análise de riscos no trabalho.
Segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde.Princípios ergonômicos na realização do
trabalho. Riscos de iatrogenias, ao executar procedimentos técnicos. Rotinas, protocolos de trabalho,
instalações e equipamentos e sua manutenção. Primeiros socorros em situações de emergência. Sistema
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços
de saúde. Política de Humanização do SUS.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Procedimentos relacionados com a satisfação do conforto, higiene,
assepsia e segurança do paciente. assistência ao paciente terminal. procedimentos técnicos de auxílio à
diagnose, exames, transporte e tratamento do paciente. medicação: cálculo, vias, diluição e dosagens.

sinais vitais do paciente. técnicas de curativos, bandagens, drenagem, aspiração de secreções,
nebulização, inalação, tapotagem, oxigeno terapia, sondagens, ressuscitação cardiopulmonar.
esterilização:métodos físicos e químicos. classificação das cirurgias segundo o potencial de
contaminação. controle e prevenção da infecção hospitalar. lixo hospitalar. normas de segurança no
trabalho. princípios e diretrizes do SUS. conselhos e conferências de saúde, comissões intergestores (bi e
tripartite). Programa nacional de imunização. Estratégia do PSF; Atenção básica à Saúde; Atribuição do
Auxiliar de Enfermagem SUS; Abordagem familiar; As práticas de trabalho da equipe do PSF; Legislação
e Portarias; Prevenção e Promoção a Saúde; Saúde da Mulher:Avaliação e intervenção de enfermagem
na gestação; DST/Aids, sexualidade da mulher e autocuidado; Pré-natal; Saúde da Mulher no curso da
vida; Saúde da Criança: Aleitamento materno; Assistência de enfermagem à criança com diarréia; Ações
de enfermagem p/ a promoção da Saúde infantil; Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso:
Alguns aspectos no tratamento de feridas no domicílio; Autonomia, dependências e incapacidades;
Atuação da equipe de enfermagem na hipertensão; Educação p/ o controle do diabetes Mellitus; Controle
da dor no domicílio; Assistência ao idoso; Temas relacionados à Saúde Mental: Saúde Mental no PSF;
Temas relacionados à Vigilância epidemiológica: Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica
Imunização.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Instalação, utilização e manutenção de hardwares e softwares;
conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de softwares para microcomputadores e aplicativos para
elaboração de textos, planilhas eletrônicas e banco de dados; conhecimentos de instalação e manutenção
de redes de computadores; conhecimentos de proteção e segurança de sistemas; sistemas operacionais;
Internet e Intranet.
TÉCNICO EM TOPOGRAFIA: Instrumentos da Topografia; Operação de estacionamento dos aparelhos;
Alinhamentos e Nivelamentos; Descrição de perímetro; Plantas e configurações de terrenos; Aspectos
básicos de topografia (medidas, ângulos e rumos); Plano altimétrico cadastral; Cadastro de redes de água
e esgoto; Tópicos relativos à atividade do topógrafo em campo.
NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia
oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase.
Sintaxe da oração e do período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal.
Significação das palavras. Redação de correspondências oficiais.
GEOGRAFIA DE RONDÔNIA/HISTÓRIA DE RONDÔNIA:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Relevo, hidrografia, vegetação, clima, solos e degradação ambiental.
Questões demográficas, urbanização e atividades econômicas nas suas relações com o espaço nacional
e global; Criação do Estado de Rondônia e processos de povoamento. Núcleos de povoamento.
Colonização. Ferrovia Madeira-Mamoré (1ª fase e 2ª fase). Ciclo da borracha (1ª fase e 2ª fase)
NOÇÕES DE INFORMÁTICA:
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Ambiente operacional Windows (95/98/ME/2000/XP). Fundamentos do
Windows, operações com janelas, menus, barra de tarefas, área de trabalho, trabalho com pastas e
arquivos, localização de arquivos e pastas, movimentação e cópia de arquivos e pastas e criação e
exclusão de arquivos e pastas, compartilhamentos e áreas de transferência; Configurações básicas do
Windows: Resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano e protetor de tela;
Windows Explorer. Ambiente Intranet e Internet. Conceito básico de internet e intranet e utilização de
tecnologias, ferramentas e aplicativos associados à internet. Principais navegadores. Ferramentas de
Busca e Pesquisa. Processador de Textos. MS Office 2003/2007/XP - Word. Conceitos básicos. Criação
de documentos. Abrir e Salvar documentos. Digitação. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas e
tabulações. Cabeçalho e rodapés. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones.
Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica. MS Office 2003/2007/XP - Excel. Conceitos
básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e funções.
Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Correio
Eletrônico. Conceitos básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens.
Catálogo de endereços. Arquivos Anexados. Uso dos recursos. Ícones. Atalhos de teclado. Segurança da
Informação. Cuidados relativos à segurança e sistemas antivírus.
ARQUITETO: Projeto de arquitetura. Métodos e técnicas de desenho e projeto. Programação de
necessidades físicas das atividades. Estudos de viabilidade técnico-financeira. Informática aplicada à
arquitetura (Excel, Word, AutoCAD). Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso).
Memorial descritivo. Programação, comunicação visual e sinalização. Topografia: aplicações no projeto
de arquitetura. Noções de projetos complementares: especificação de materiais e serviços e

dimensionamento básico. Instalações elétricas e hidro-sanitárias. Elevadores. Ventilação/exaustão. Ar
condicionado. Telefonia. Prevenção contra incêndio. Cabeamento estruturado de dados e voz.
Compatibilização de projetos complementares. Programação, controle e fiscalização de obras. Orçamento
e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro.
Medição. Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços. Construção e organização do canteiro de
obras. Coberturas e impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Legislação e perícia. Lei nº
8.666/93 e suas alterações posteriores. Normas técnicas, legislação profissional. Legislação ambiental e
urbanística. Normas regulamentadoras de segurança no trabalho. AutoCAD 3D, Revit, Sketch Up maquetes eletrônicas. Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço,
mobiliário e equipamentos urbanos - NBR 9050. Lei n.° 6.766/79. Metodologia de Projeto de Arquitetura e
de Desenho Urbano. Conforto humano e ergonomia nas edificações. Industrialização e racionalização das
construções. Linguagem e representação do Projeto Arquitetônico. Urbanização de logradouros e
paisagismo. Noções de design de interiores e decoração.
ASSISTENTE SOCIAL: O debate contemporâneo sobre o serviço social e as demandas sociais para a
profissão. Políticas sociais públicas, cidadania e direitos sociais. Avaliação de políticas sociais e de
proteção ambiental. A assistência social como garantia de direitos - seguridade social (saúde, assistência
e previdência). A intervenção do assistente social nas condições e relações de trabalho. Instrumentos de
intervenção: diagnóstico, entrevista. O assistente social na construção e desenvolvimento do projeto
político pedagógico, atuação multidisciplinar. 8 Absenteísmo: causas e conseqüências no trabalho.
Política nacional e estadual da assistência social. Normas operacional e básica da assistência social.
Ética e legislação profissional. Treinamento e desenvolvimento: concepção, diagnóstico e avaliação de
projetos e programas. Planejamento: instrumentos, metodologias e indicadores de resultados. Estatuto do
idoso (Lei n.º 10.741/2003); Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei n.º 8.069/1990); Lei de
Acessibilidade (Lei n.º 10.098/2000); Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS - Lei n.º 8.742/1992).
Pesquisa social: elaboração de projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Ações, projetos e
programas de saúde e qualidade de vida no trabalho. Prevenção e tratamento de dependência química no
ambiente organizacional. Lei federal n.º 10.216/2001 - Direitos das Pessoas Portadoras de Transtornos
Mentais e Redirecionamento do Modelo Assistencial. Política Nacional Para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência - Decreto Federal Nº 3.298/99 e a Lei Federal nº 7.853/89
AUDITOR ADMINISTRATIVO: Bases constitucionais da administração pública. Princípios e normas
referente à administração direta e indireta. Administração direta e indireta: poderes da administração;
poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder da polícia. Ato administrativo: conceito,
classificação, requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo: invalidade, anulação. Responsabilidade
civil do Estado: fundamentos, responsabilidade sem culpa: responsabilidade por ato do funcionário. Bens
públicos. Concessão de serviço público. Controle da administração pública. Desapropriação. Prescrição.
Teoria Geral do Direito Administrativo. Contabilidade Pública: Plano de contas único para os órgãos da
administração direta. Registros contábeis de operações típicas em unidades orçamentárias ou
administrativas (sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação). Balanço e
demonstrações das variações patrimoniais exigidas pela Lei n.º 4.320/1964. Orçamento público:
elaboração, acompanhamento e fiscalização. Créditos adicionais, especiais, extraordinários, ilimitados e
suplementares. Plano plurianual. Projeto de lei orçamentária anual: elaboração, acompanhamento e
aprovação. Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas
e instrumentos do orçamento público. Normas legais aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes,
estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos. Restos a pagar.
Despesas de exercícios anteriores. Tomadas e prestações de contas (auditoria). Custos para avaliação
de estoques. Lei n.° 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Lei n.º 10.520/02 e alterações posteriores.
Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); NOÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS
NAS ORGANIZAÇÕES. Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização. A
função do órgão de Recursos Humanos: atribuições básicas e objetivos, políticas e sistemas de
informações gerenciais. Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização, motivação,
liderança, desempenho. Competência interpessoal. Gerenciamento de conflitos. Gestão de pessoas do
quadro próprio e terceirizadas. Recrutamento e Seleção: técnicas e processo decisório. Avaliação de
Desempenho: objetivos, métodos, vantagens e desvantagens. Desenvolvimento e treinamento de
pessoal: levantamento de necessidades, programação, execução e avaliação. Gestão por competências.
Aprendizagem Organizacional. Educação corporativa. Educação à distância. Projeto pedagógico. Noções
de Administração de Recursos Materiais.
BIÓLOGO: Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento
Global e Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e

tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água
subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e
recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea. Solo: noções de uso e
práticas de conservação e manejo. Poluição e contaminação do ar, da água e do solo: principais formas.
Efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. Sistemas de armazenamento e abastecimento de água.
Relações entre o desenvolvimento econômico-social e o meio ambiente. Legislação Sanitária. Legislação
Ambiental. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. A Política Nacional do Meio Ambiente:
objetivos e conceitos: Lei nº. 6.938/81 e alterações. CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente:
composição, atribuições e competência. Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA: integrantes,
finalidades e competências. Política Nacional de Recursos Hídricos: Lei nº. 9.433/97 e suas alterações.
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e da Pesca: Lei nº. 11.959/09.
Educação Ambiental: princípios. A política nacional: linhas de atuação. Plano Nacional de Prevenção,
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2:
Decreto nº. 5.098/04. Lei dos Crimes Ambientais: Lei nº. 9.605/98 e Decreto nº. 6.514/2008. Lei de
Agrotóxicos: Lei nº. 7.802/89. Programa Mais Ambiente: Decreto nº 7.029/2009. Reposição Florestal:
Decreto nº. 5.975/2006. Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC: Lei
9.985/2000. Unidades de conservação: definições, categorias, constituição, objetivos, criação,
implantação e gestão: Lei nº. 9.985/00 e Decreto nº. 4.340/02. Compensação Ambiental: fundamentos e
finalidades. Código Florestal Brasileiro: Lei nº. 4.771/1965 e alterações. Resíduos sólidos: gestão
integrada. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental: Lei nº. 10.165/00. Resoluções CONAMA: nºs
237/1997, 357/2005, 274/2000, 362/2005, 371/2006; 382/2006, 401/2008, 404/2008, 416/2009 e
420/2009. O Meio Ambiente na Constituição do Estado do Espírito Santo. Legislação Ambiental do estado
do Espírito Santo e do município de Linhares. Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos.
Classificação: reinos da natureza. Ecologia: ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo;
dinâmica de populações; ciclos biogeoquímicos; poluição e seus efeitos: tipos de poluição, Bioindicadores
de poluição; fluxo de energia; relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica;
biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos. Endemias; endemias importantes do Brasil; principais
verminoses; protozooses e bacterioses brasileiras. Genética; genética de melhoramentos; trangênicos;
clonagem; genoma humano; geneterapia humana. Evolução; fatores evolutivos. Biologia celular;
proteínas; ácidos nucleicos; 39 bioenergética [fotossíntese - respiração celular - fermentação]. Botânica;
diversidade e reprodução; sistemática vegetal; DSTs: doenças sexualmente transmissíveis. Saúde
pública; mortalidade infantil e suas causas; lixo; ambiente; sociedade e educação. Experiências
laboratoriais com o emprego de técnicas diversas. Cultivo de plantas e animais em laboratório com fins
experimentais. Conservação de alimentos e bebidas. Soros, vacinas. Tratamento e purificação de água.
Saúde pública.
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL: Exame da cavidade bucal. Etiopatogenia da cárie dental.
Semiologia, tratamento e prevenção da cárie dentária. Preparo cavitário. Materiais odontológicos:
forradores e restauradores. Etiopatogenia e prevenção da doença periodontal. Implantes e suas
indicações. Interpretação. radiográfica. Cirurgia menor em odontologia.Terapêutica e farmacologia
odontológica de interesse clínico. Anestesia local em odontologia. Exodontia: indicações,
contraindicações, tratamento dos acidentes e complicações. Traumatismos dento-alveolares: diagnóstico
e tratamento. Princípios gerais de ortodontia e suas indicações. Procedimentos clínicos integrados em
periodontia, endodontia, prótese e dentística. Normas de biossegurança. Diagnóstico e plano de
tratamento em clínica odontológica infantil. Odontologia estética. Polpa dental. Odontologia preventiva e
saúde pública. Ética profissional.
CONTADOR: CONTABILIDADE GERAL. Princípios Contábeis Fundamentais. Patrimônio - componentes
patrimoniais: ativo, passivo e situação líquida (ou patrimônio líquido). Diferenciação entre capital e
patrimônio. Equação fundamental do patrimônio. Representação gráfica dos estados patrimoniais. Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais. Conta: conceito; débito, crédito e saldo; teorias, função e
estruturas das contas; contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados; controle de estoques e
do custo das vendas. Sistema de contas; plano de contas. Provisões em geral. Escrituração; conceito e
métodos; lançamento contábil: rotinas e fórmulas; processos de escrituração; escrituração de operações
financeiras; escrituração de operações típicas. Livros de escrituração: obrigatoriedade, funções, formas
de escrituração; erros de escrituração e suas correções. Sistema de partidas dobradas.Balancete de
verificação. Balanço patrimonial: obrigatoriedade e apresentação; conteúdo dos grupos e subgrupos.
Classificação das contas; critérios de avaliação do ativo e do passivo; avaliação de investimentos;
levantamento do balanço de acordo com a Lei n.o 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações).
Demonstração do resultado do exercício: estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei n.o

6.404/1976. Apuração da receita líquida; apuração do lucro bruto e do lucro líquido; destinação do lucro:
participações, imposto de renda e absorção de prejuízos. Demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados: forma de apresentação de acordo com a Lei n.o 6.404/1976. Transferência do lucro líquido
para reservas; dividendo mínimo obrigatório. Capital de giro: origens e aplicações. CONTABILIDADE
PÚBLICA. Conceito, objeto e regime. Campo de aplicação. Legislação básica (Lei n.o 4.320/1964 e
Decreto n.o 93.872/1986). Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios.
Receitas e despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências e mutações. Plano de contas da
administração federal: conceito, estrutura e contas do ativo, passivo, despesa, receita, resultado e
compensação. Tabela de eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos. Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI: conceito, objetivos, principais documentos.
Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de acordo com a Lei n.o
4.320/1964. Lei n.o 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Lei Complementar n.o 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). III AUDITORIA. Normas brasileiras para o exercício da auditoria interna:
independência, competência profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do
órgão de auditoria interna. Auditoria no setor público federal; finalidades e objetivos da auditoria
governamental; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à execução dos trabalhos;
normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de auditoria; operacionalidade. Objetivos,
técnicas e procedimentos de auditoria: planejamento dos trabalhos; programas de auditoria; papéis de
trabalho; testes de auditoria; amostragem estatística em auditoria; eventos ou transações subseqüentes;
revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações;
observações; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: INSRF/n.o 480/2004 e suas
alterações; INSRP/n.o 003/2005 e alterações. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Licitação:
princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade; Lei n.o 8.666/1993 e alterações. Lei 10.520/2002.
Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Processo administrativo (Lei n.o 9.784/1999). Lei
n.o 8.429/1992: disposições gerais; atos de improbidade administrativa. Lei n.º 11.416/2006.
ENFERMEIRO: Planejamento e gestão em saúde, formulação e implementação de políticas públicas.
Assistência de enfermagem nas doenças infecto-contagiosas. Assistência de enfermagem aos pacientes
em situações clínicas cirúrgicas relativas aos sistemas cardiovascular, gastro-intestinal, respiratório, renal,
músculo-esquelético, neurológico e endócrino. Atuação do enfermeiro em unidade de ambulatório, centro
cirúrgico, centro de material e esterilização, na prevenção e controle de infecção hospitalar. Assistência
de enfermagem em saúde mental. Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em saúde
mental. Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e
interdisciplinaridade. Álcool, tabagismo, outras drogas e redução de danos. Saúde coletiva. Programa
Nacional de Imunização. Indicadores de saúde. Vigilância sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções
importantes na Saúde Pública; noções de processo administrativo e sanitário. Programas de saúde.
Fundamentos de epidemiologia, métodos epidemiológicos e pesquisa operacional. Enfermagem na saúde
da mulher. Enfermagem na saúde da criança, do adolescente e terceira idade. Enfermagem em situações
de urgência e emergência. Curativos, administração de medicamentos, sondas nasogástricas, enteral e
vesical. Material descartável, órteses e próteses. Gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
Assistência integral às pessoas em situação de risco. Violência contra a criança, o adolescente, a mulher
e o idoso. Ética e legislação profissional. Modalidades assistenciais: hospital-dia, assistência domiciliar,
trabalho de grupo. Enfermagem do Trabalho
ENGENHEIRO CIVIL: Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira),
fundações, instalações elétricas e hidro-sanitárias - elaboração de termos de referência e projetos
básicos. Projetos complementares: elevadores, ventilação-exaustão, ar condicionado, telefonia,
prevenção contra incêndio - compatibilização de projetos. Especificação de materiais e serviços - caderno
de encargos. Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de custos unitários,
parciais e totais, BDI e encargos sociais - levantamento de quantidades; planejamento e cronograma
físico-financeiro - PERT-COM e histograma de mão-de-obra. Operação e controle de obra, procedimentos
gerenciais e acompanhamento de obras. Construção: organização do canteiro de obras - execução de
fundações (sapatas, estacas e tubulões); alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, coberturas e
impermeabilização, esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade e
telefonia). Fiscalização: acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.),
controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos,
vidro etc.), controle de execução de obras e serviços, traços e consumo de materiais. Topografia: dados
técnicos para o projeto - levantamento planialtimétrico: poligonais; levantamento altimétrico: perfis, curvas
de nível. Noções de irrigação, pavimentação de vias, terraplenagem e drenagem, de hidráulica, de

hidrologia e solos. Legislação e engenharia legal. Licitações e contratos: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores, legislação específica para obras de engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres.
Princípios de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamentos. Noções de segurança do
trabalho, principais NBRs. Informática aplicada à engenharia (Excel, Word, AutoCAD).
ENGENHEIRO ELÉTRICO: Circuitos Elétricos. Elementos de circuitos. Leis de Kirchhoff. Análise nodal e
por malha. Circuitos em corrente contínua e em corrente alternada. Circuitos com acoplamentos. Solução
de circuitos no tempo e na frequência. Eletromagnetismo. Princípios gerais. Campos eletrostático,
magnetostático e eletromagnetostático. Energia, potência, tensão e momentos eletromagnéticos. Ondas
TEM. Reflexão e refração de ondas planas. Conversores CC-CC, CCCA,CA-CC e CA-CA. Controle
eletrônico de máquinas elétricas. Teoria de controle. Análise e síntese de sistemas lineares escalares,
contínuos e discretos, nos domínios do tempo e da frequência. Sistemas lineares. Controle linear.
Sistemas digitais. Síntese moderna de circuitos modernos. Comunicações análogas. Conservação de
energia. Controle digital. Comunicações digitais. Organização dos computadores. Materiais em
engenharia. Comutação analógica e digital. Microcomputadores. Microeletrônica. Circuitos de potência.
Processamento de sinais. Conversão analógica digital e digital analógica. Princípios de ciências dos
materiais. Características e propriedades dos materiais condutores, isolantes, e magnéticos. Materiais
estruturais. Máquinas elétricas. Princípios fundamentais de conversão eletromecânica de energia.
Características, aplicações, princípio de funcionamento, operação, ligações e ensaio de máquinas de
corrente contínua (geradores e motores), transformadores (monofásicos e trifásicos), máquinas síncronas
e trifásicas (geradores e motores), motores de indução monofásicos e trifásicos. Acionamentos elétricos.
Subestações e equipamentos elétricos. Objetivos, custos, localização no sistema, diagramas unifilares
básicos, arranjos típicos, tipos de barramento, malhas de terra, sistema auxiliares. Equipamentos de
manobra em alta tensão: chaves e disjuntores, pára-raios. Transformadores de força. Manutenção dos
equipamentos elétricos. Proteção de sistemas de energia. Relés e suas funções. Princípios e
características de operação dos relés eletromecânicos. Tipos básicos de relés. Transformadores de
corrente e transformadores de potencial. Proteção de máquinas elétricas. Proteção de barramentos de
baixatensão domiciliares e industriais. Projetos de instalações prediais e industriais. Orçamentação.
Composição de custos unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e
Cronograma físico-financeiro. Informática aplicada à engenharia (Excel, World, AutoCAD). Fiscalização.
Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). Controle de materiais
elétricos Controle de execução de obras e serviços. Documentação da obra: diários e documentos de
legislação.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Administração e economia rural. Administração e contabilidade agrícolas.
Comercialização agrícola. Cooperativismo. Crédito rural, seguro agrícola e programas de financiamento.
Elaboração e análise de projetos. Planejamento agrícola. Situação fundiária brasileira. Agrometeorologia.
Meteorologia básica. Climatologia aplicada à agricultura. Processamento de sementes e grãos.
Beneficiamento. Secagem e aeração. Conservação e armazenagem. Características das grandes
unidades armazenadoras. Avaliação de imóveis rurais. Botânica. Morfologia e anatomia vegetal.
Taxonomia vegetal. Herbarização. Construções rurais. Barragens. Eletrificação rural. Estradas rurais.
Instalações de água e esgoto. Materiais de construção. Planejamento e orçamento de construções rurais.
Projetos rurais. Ecologia. Biosfera. fluxo de energia. Ciclos biogeoquímicos. Fatores limitantes em
agroecossistemas. Dinâmica de populações e interações entre organismos. Poluição. Recursos naturais
renováveis. Solos. Gênese, morfologia e classificação dos solos. Microbiologia de solos. Micro e macro
nutrientes (funções, formas e dinâmicas no solo). Mecanismos de absorção. Fatores que afetam a
disponibilidade. Troca iônica e absorção. Acidez e calagem. Aspectos de avaliação da fertilidade do solo.
Recomendações de adubações. Relações solo-água-planta. Erosão do solo. Tolerância e predição de
perdas de solo. Canais escoadouros de água. Capacidade de uso e conservação de solos. Entomologia.
Entomologia aplicada à agricultura. Manejo integrado de pragas. Principais pragas das plantas cultivadas.
Métodos de controle de pragas. Defesa fitossanitária. Inimigos naturais das pragas. Classificação do
modo de ação dos inseticidas. Toxicologia de inseticidas. Fisiologia vegetal. Água no sistema soloplantaatmosfera. Fotossíntese e respiração. Absorção e translocação de solutos orgânicos e inorgânicos.
Efeitos da temperatura e luz na planta. Reguladores de crescimento. Germinação e dormência de
sementes. Fisiologia de pós-colheita.Fitopatologia. Conceitos básicos em fitopatologia: histórico,
sintomas, agentes fitopatogênicos, patogênese, epidemiologia. Princípios gerais de controle. Controle:
químico, genético e biológico. Principais doenças de plantas. Grandes culturas agrícolas. Características
agronômicas. Fases de desenvolvimento. Condições edafoclimáticas. Recomendações de cultivares.
Tratos culturais e colheita das principais culturas (soja, milho, feijão, trigo, cana-de-açúcar, café, algodão,
arroz e mandioca). Fruticultura. Aspectos econômicos. Características agronômicas. Fatores de produção

e métodos culturais recomendados para exploração e propagação das principais frutíferas (citrus, manga,
uva, banana, abacaxi, goiaba, mamão, maracujá, melão, maçã, pêssego). Olericultura. Características
botânicas. Condições ecofisiológicas e edafoclimáticas. Formas de propagação. Técnicas de cultivo das
principais culturas olerícolas. Hidráulica, irrigação e drenagem. Leis da mecânica dos fluidos. Pressão da
água. Fluxo forçado em tubulações. Bombas hidráulicas. Elementos de hidrologia. Fluxo em canais e
através de estruturas hidráulicas. Irrigação pressurizada e por superfície. Drenagem por superfície e subsuperfície. Manejo de recursos naturais renováveis. Preservação, conservação e manejo de recursos
naturais renováveis. Recuperação de áreas degradadas. Manejo de bacias hidrográficas. Mecanização
agrícola. Mecânica aplicada. Tratores agrícolas. Tipos de tração. Motores. Máquinas e implementos
agrícolas. Tecnologia de aplicação. Melhoramento de plantas. Noções básicas de melhoramento.
Sistemas de reprodução de plantas. Centros de origem e de diversidade das plantas cultivadas. Métodos
e técnicas de melhoramento. Obtenção de híbridos. Microbiologia agrícola. Morfologia, fisiologia, genética
e taxonomia de microrganismos de importância agrícola. Plantas daninhas e seu controle. Biologia das
plantas daninhas. Métodos de controle. Herbicidas. Tecnologia de aplicação de herbicidas. Relação
soloorganismos-plantas. Relações entre o solo, organismos e plantas. Decomposição da matéria orgânica
no solo. Fixação biológica do nitrogênio. Transformações de elementos químicos no solo por
microrganismos. Microflora, micro e meso fauna do solo. Compostagem. Tecnologia de alimentos.
Bioquímica dos alimentos. Microbiologia dos alimentos. Métodos de conservação de alimentos.
Tecnologia de produtos de origem animal. Tecnologia de produtos de origem vegetal. Tecnologia de
sementes. Topografia. Métodos de levantamento topográfico. Cálculo de áreas. Divisão analítica de
áreas. Declinação magnética. Nivelamento. Curvas em nível e em desnível: traçado e locação.
Levantamento planialtimétrico. Sistematização de terrenos. Sistema de posicionamento global (GPS).
Conceitos sobre a teoria GPS. Características gerais. Tipos de receptores. DGPS. GPS Diferencial.
Fatores que afetam a precisão. Principais aplicações. Sistema de Informações Geográficas (SIG).
Fundamentos. Elementos de um SIG. Aquisição de dados. Aplicações em SIG. Geração de bases de
dados digitais. Análise espacial. Sensoriamento remoto. Conceitos. Princípios gerais. Comportamento
espectral de alvos. Características dos principais sistemas sensores. Zootecnia. Agrostologia. Anatomia e
fisiologia dos animais domésticos. Bioclimatologia. Defesa sanitária animal. Nutrição e alimentação
animal. Reprodução e melhoramento animal. Legislação específica. Sistema Nacional de Unidades de
Conservação . Lei n.° 9.985/2000. 29.2 Código Florestal . Lei n.° 4.771/1965 e alterações. Lei de Crimes
Ambientais . Lei n.° 9.605/1998. Registro de imóveis rurais. Lei n.° 10.267/2001 e Decreto n.° 4.449/2002.
ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL: Bases constitucionais da administração pública. Princípios
e normas referente à administração direta e indireta. Administração direta e indireta: poderes da
administração; poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder da polícia. Ato
administrativo: conceito, classificação, requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo: invalidade,
anulação. Responsabilidade civil do Estado: fundamentos, responsabilidade sem culpa: responsabilidade
por ato do funcionário. Bens públicos. Concessão de serviço público. Controle da administração pública.
Desapropriação. Prescrição. Teoria Geral do Direito Administrativo. Conceitos: Sistema Único de Saúde,
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Assistência Farmacêutica; O ambiente e sua influência
sobre a saúde. Saneamento básico: importância do tratamento da água e esgoto e do destino do lixo.
Parasitoses intestinais mais comuns e principais microorganismos causadores de doença. Medidas de
vigilância epidemiológica no controle das mesmas. certificação de produtos orgânicos; produção e
conservação de sementes crioulas; sistemas agroflorestais; manejo de solos e pastagens; produção
animal sustentável (bovinos de leite, ovinos, caprinos, eqüinos, suínos, aves); noções básicas sobre
sanidade animal.
FARMACÊUTICO: Farmacologia Geral: subdivisão da farmacologia, classificação das formas
farmacêuticas, classificação das drogas. Bases fisiológicas da farmacologia: mediadores químicos,
evolução do conceito de mediação química, receptores farmacológicos, receptores pré e pós-sinápticos,
interação droga receptor, mensageiro secundário. Farmacocinética: via de administração de drogas,
absorção, biodisponibilidade, meia-vida das drogas, distribuição, biotransformação, excreção.
Farmacodinâmica: mecanismo de ação das drogas, interação drogareceptor, relação dose-efeito,
sinergismo, tipos de antagonismo, eficácia e potência de uma droga. Drogas que atuam em nível de
sistema nervoso central: hipnóticos e sedativos, álcoois alifáticos, anestésicos gerais, estimulantes do
sistema nervoso central, neurolépticos, ansiolíticos, antidepressivos, opiáceos, alucinógenos, abuso de
drogas, dependência, tolerância. Farmacognosia: química de produtos naturais, métodos de extração,
separação e identificação, tintura, infusão, decocção, maceração; estabilização e liofilização, métodos
gerais de identificação, reconhecimento e caracterização de princípios vegetais, essências vegetais,
resinas vegetais, óleos vegetais, glicosídeos antraquinônicos, glicosídeos cardiotônicos, glicosídeos

saponosídicos, flavonóides, taninos, fármacos alcaloídicos: alcalóides tropânicos, piperidínicos,
isoquinólicos, indólicos, quinólicos, imidazólicos, púricos, propriedades farmacodinâmicas dos princípios
extraídos de espécimes vegetais. Toxicologia: introdução à toxicologia, classificação toxicológica,
avaliação de toxicidade, monitorização ambiental e biológica, toxicocinética, toxicodinâmica, agentes
tóxicos gasosos e voláteis, agentes tóxicos metahemoglobinizantes, metais pesados, agentes
psicotrópicos, toxicologia social, toxicologia laboratorial, casos clínico-toxicológicos, metodologias
analíticas em toxicologia (HPLC, CG, CG/EM, imunoensaio, espectrofotometria de absorção atômica).
Físico-química: termodinâmica química, Equilíbrio e Cinética Química, leis empíricas e mecanismos,
propriedade dos gases.Química Inorgânica: ligação química e estrutura molecular, ácidos e bases,
química de ânions, tabela periódica e química dos elementos, química da coordenação. Química
orgânica: química orgânica fundamental, ligação química e estrutura molecular em moléculas orgânicas,
grupos funcionais, propriedades físicas dos compostos orgânicos, estereoquímica, propriedades químicas
dos compostos orgânicos, estudos dos grupos funcionais e reações dos compostos orgânicos e seus
mecanismos. Química analítica: Química analítica qualitativa, química analítica quantitativa, análise
gravimétrica, análise volumétrica, análise estatística de dados, métodos espectrográficos de análise,
técnicas espectroscópicas (absorção molecular na região do infravermelho, visível e ultravioleta, absorção
atômica, emissão atômica), métodos cromatográficos (cromatografia em camada delgada, cromatografia
em fase gasosa, cromatografia líquida de alta performance), espectrometria de massas.
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Bases constitucionais da administração pública. Princípios e normas
referente à administração direta e indireta. Administração direta e indireta: poderes da administração;
poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder da polícia. Ato administrativo: conceito,
classificação, requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo: invalidade, anulação. Responsabilidade
civil do Estado: fundamentos, responsabilidade sem culpa: responsabilidade por ato do funcionário. Bens
públicos. Concessão de serviço público. Controle da administração pública. Desapropriação. Prescrição.
Teoria Geral do Direito Administrativo. Operações com números naturais, inteiros e racionais (forma
fracionária e decimal) e comparação. Grandezas (comprimento, massa, tempo, área e capacidade) e
respectivas unidades de medidas. Razão e proporção: porcentagem, grandezas diretamente e
inversamente proporcionais (regra de simples e composta). Equação do primeiro e segundo grau.
Geometria: ponto, linha, reta, ângulos, polígonos, circulo, circunferência e sólidos geométricos.
Ordenamento constitucional da política urbana e ambiental. Gestão ambiental: conceitos, métodos e
práticas. Código de Obras e Posturas do Município. Plano Diretor. Estatuto das Cidades, obrigatoriedade
e normas disciplinadoras.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Bases constitucionais da administração pública. Princípios e
normas referente à administração direta e indireta. Administração direta e indireta: poderes da
administração; poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder da polícia. Ato
administrativo: conceito, classificação, requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo: invalidade,
anulação. Responsabilidade civil do Estado: fundamentos, responsabilidade sem culpa: responsabilidade
por ato do funcionário. Bens públicos. Concessão de serviço público. Controle da administração pública.
Desapropriação. Prescrição. Teoria Geral do Direito Administrativo Conceitos: Sistema Único de Saúde,
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Assistência Farmacêutica; O ambiente e sua influência
sobre a saúde. Saneamento básico: importância do tratamento da água e esgoto e do destino do lixo.
Parasitoses intestinais mais comuns e principais microorganismos causadores de doença. Medidas de
vigilância epidemiológica no controle das mesmas.
FISCAL TRIBUTÁRIO: Bases constitucionais da administração pública. Princípios e normas referente à
administração direta e indireta. Administração direta e indireta: poderes da administração; poder
hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder da polícia. Ato administrativo: conceito,
classificação, requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo: invalidade, anulação. Responsabilidade
civil do Estado: fundamentos, responsabilidade sem culpa: responsabilidade por ato do funcionário. Bens
públicos. Concessão de serviço público. Controle da administração pública. Desapropriação. Prescrição.
Teoria Geral do Direito Administrativo. Código Tributário Nacional. Código Tributário Municipal.
Constituição Federal de 1988: assuntos pertinentes a tributação (taxas, contribuições e impostos). Código
Comercial: conceito de comerciante, empresas, sociedades comerciais, livros obrigatórios. Noções de
contabilidade: livros obrigatórios e facultativos, registros contábeis, método das partidas dobradas,
lançamentos, regime de competência e regime de caixa, o patrimônio líquido, reservas, contas
patrimoniais e de resultados, critérios de avaliação de estoques, depreciação.
FISCAL DE MEIO AMBIENTE: Bases constitucionais da administração pública. Princípios e normas
referentes à administração direta e indireta. Administração direta e indireta: poderes da administração;
poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, poder da polícia. Ato administrativo: conceito,

classificação, requisitos, revogação. Vícios do ato administrativo: invalidade, anulação. Responsabilidade
civil do Estado: fundamentos, responsabilidade sem culpa: responsabilidade por ato do funcionário. Bens
públicos. Concessão de serviço público. Controle da administração pública. Desapropriação. Prescrição.
Teoria Geral do Direito Administrativo. Crescimento Populacional. Desenvolvimento e Meio Ambiente.
Alimentação e Agricultura. Diversidade Biológica. Florestas Tropicais. Águas (reaproveitamento, fontes,
legislação e características). Recursos minerais. Energia. Ar. Atmosfera e clima. Substâncias nocivas ao
meio ambiente. Lixo urbano e rural (gerenciamento, reciclagem, incineração e depósitos). Segurança
global (recursos e meio ambiente, segurança e economia, desenvolvimento sustentável e organizações
internacionais). Noções de Administração de Recursos Materiais. Agricultura Familiar: diversidade,
organização política dos movimentos sociais e sindicais; conselhos e participações. Estatuto da terra;
conceitos básicos sobre gestão ambiental, Lei Federal n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; Lei Federal
9.795 de 17 de abril de 1999; Organização econômica dos agricultores familiares (cooperativas,
associações, grupos informais, centrais de comercialização, agroindústrias). Política Nacional de
Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER (objetivos, diretrizes, coordenação, perfil dos
extensionistas). Histórico da assistência técnica e extensão rural no Brasil. Metodologias participativas de
assistência técnica e extensão rural. Crédito rural: linhas para a agricultura familiar, Manual de Crédito
Rural (MCR), projetos técnicos e financeiros. Desenvolvimento Rural Sustentável: agroecologia; transição
agroecológica; visão holística e sistêmica, certificação de produtos orgânicos; produção e conservação de
sementes crioulas; sistemas agroflorestais; manejo de solos e pastagens; produção animal sustentável
(bovinos de leite, ovinos, caprinos, eqüinos, suínos, aves); noções básicas sobre sanidade animal. Renda
não agrícola; juventude rural; gênero; acesso a serviços públicos e direitos sociais. Principais cadeias
produtivas para a agricultura familiar; economia e mercado de produtos agropecuários economia solidária;
agregação de valor. Reforma Agrária: noções, conceitos, histórico no Brasil.
FISIOTERAPEUTA: Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações 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, geriatria e neonatologia. Fisioterapia em doenças cardiovasculares.
Amputação: prótese e órteses; mastectomias. Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia respiratória:
fisioterapia pulmonar - gasimetria arterial; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do aparelho
respiratório; avaliação fisioterápica de paciente crítico; ventilação mecânica - vias aéreas artificiais:
indicações da ventilação mecânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação mecânica. 9
Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao
trabalho, práticas preventivas no ambiente de trabalho. Assistência fisioterapêutica domiciliar.
FONOAUDIÓLOGO: Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Evolução das políticas de
saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento,
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação
compulsória. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Pacto pela
Saúde. Sistema de informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de
planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional; Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da História
Clínica. Interpretação do exame físico. Interpretação de exames complementares básicos. Relação
Profissional-paciente. Ética Profissional. Afasia. Atraso de linguagem. Deficiência auditiva.
Desenvolvimentos da linguagem oral e escrita. Disartria. Disfonia. Dislalias. Distúrbios de aprendizagem.
Gagueira. Laringectomizado. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Psicomotricidade. Código de
Ética Profissional.
CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE MÉDICO: Conhecimento básico em saúde publica:
Constituição da República Federativa do Brasil - Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil.
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, financiamento, princípios, diretrizes e
articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em
Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Participação
popular e controle social. A organização social e comunitária. O Pacto pela Saúde. Sistema de informação
em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e
Diagnóstico situacional; Fundamentos Básicos de Medicina: Valor da História Clínica. Interpretação do
exame físico. Interpretação de exames complementares básicos. Relação Médico-paciente. Ética Médica.
MÉDICO ANESTESISTA: Física e anestesia Fármacocinética e fármaco-dinâmica da anestesia inalatória.
Farmacologia dos anestésicos locais. Farmacologia dos anestésicos venosos e inalatórios.Ventilação
artificial. Anestesia em pediatria. Anestesia em urgências. Anestesia em obstetrícia e ginecologia.
Anestesia em neurocirurgia. Anestesia em cirurgia pulmonar e cardio-vascular. Parada cardíaca e

reanimação. Monotorização em anestesia. Sistema nervoso autônomo. Complicação da anestesia.
Raquianestesia. Anestesia peridural. Monitorização neurofisiológica. Anestesia em cirurgia cardíaca.
Monitorização hemodinâmica.
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e
acidobásicos. Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica
diária. Emergências clínicas. Classificação morfológica para estudo e grandes vasos. Fisiologia do
coração normal e em condições patológicas. Exame clínico cardiovascular normal (formação dos sons
cardíacos e dinâmica cardiovascular) e em condições patológicas. Eletrocardiograma normal e em
condições patológicas. Genética médica nas enfermidades cardiovasculares. Radiologia normal do
coração normal e em condições patológicas. Hemodinâmica do coração normal e em condições
patológicas. Indicações intervencionistas em defeitos congênitos e adquiridos na criança. Enfermidades
congênitas acianóticas (anatomia, fisiopatologia, história natural, indicações cirúrgicas e resultados póscirúrgicos, indicações para estudos ou intervencionismo). Enfermidades cardiovasculares adquiridas
(fisiopatologia, diagnóstico clínico e laboratorial, tratamento): febre reumática, derrame pericárdico,
endocardite bacterial. Enfermidade cardiovascular na idade pediátrica (tipos histopatológicos,
diagnósticos, tratamentos). Tumores cardíacos na idade pediátrica (tipos histológicos, diagnóstico,
tratamento). Principais drogas de uso cardiovascular na criança com cardiopatia - farmacodinâmica,
ações terapêuticas, contraindicações. Principais cirurgias utilizadas no tratamento de enfermidades
cardiovasculares na criança (razões técnicas de sua aplicação). Arritmias cardíacas - diagnóstico e
tratamento (farmacológico e invasivo).
MÉDICO CIRURGIÃO GERAL: Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; respostas endócrinas
e metabólicas aos traumas; reposição nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma;
politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. Cicatrização das feridas e cuidados com
drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Hemorragias interna
e externa; hemostasia; sangramento cirúrgico e transfusão. Noções importantes para o exercício da
Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; ginecologia
e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Tétano; mordeduras de
animais. Cirurgia de urgência; lesões viscerais intraabdominais. Abdome agudo inflamatório, traumático
penetrante e por contusão. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido celular subcutâneo; tireoide e
paratireoide; tumores da cabeça e do pescoço; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Doenças
venosa, linfática e arterial periférica. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Estômago, duodeno e intestino
delgado. Cólon, apêndice, reto e ânus. Fígado, pâncreas e baço.Vesícula biliar e sistema biliar extrahepático. Peritonites e abscessos intra-abdominais. Hérnias da parede abdominal. Parede abdominal;
epíploon; mesentério; retroperitônio.
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Doenças
cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e
valvulopatias, arritmias cardíacas. Doenças pulmonares: asma brônquica e doença pulmonar obstrutiva
crônica; embolia pulmonar; pneumonias e abcessos pulmonares; doença pulmonar intersticial;
hipertensão pulmonar. Doenças gastrointestinais e hepáticas: úlcera péptica, doenças intestinais
inflamatórias e parasitárias, diarreia, colelitíase e colecistite, pancreatite, hepatites virais e hepatopatias
tóxicas, insuficiência hepática crônica. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica,
glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal. Doenças endócrinas: diabetes mellitus, hipotireoidismo
e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios das glândulas supra-renais, distúrbios das
glândulas paratireoides. Doenças reumáticas: artrite reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota.
Doenças infecciosas e terapia antibiótica. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos. Exames
complementares invasivos e nãoinvasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências
clínicas.
MÉDICO CLÍNICO GERAL / PSF: Medicina baseada em evidências. A Estratégia de Saúde da Família:
fundamentação legal, princípios e diretrizes. A prevenção e a promoção da saúde. Clínica: interpretação
clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos das anemias, leucopenias, policitemias,
leucemias e linfomas. Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e esplenomegalias. Arritmias.
Diagnóstico diferencial das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e hipertrófica). Insuficiência cardíaca.
Hipertensão arterial. Doenças coronarianas; Doença valvular cardíaca. Doenças da Aorta. Doença arterial
periférica. Doença venosa periférica. Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença
pulmonar obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax. Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial
pulmonar. Pneumonias. Síndrome de insuficiência respiratória. Tuberculose pulmonar -extra pulmonar.
Câncer de pulmão. Tromboembolia pulmonar. Insuficiência respiratória aguda. Avaliação clínica da função
renal. Importância clínica do exame simples de urina (EAS). Choque. Insuficiência renal aguda.

Insuficiência renal crônica. Infecções urinárias. Doenças glomerulares. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva).
Doenças da próstata. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença úlcero-péptica. Gastrites.
Doenças funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Diagnóstico
diferencial das diarreias e da síndrome disabsortiva. Parasitoses intestinais. Diarreia. Câncer do
estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas
complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Diagnóstico diferencial das
icterícias e cirrose hepática. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e vias biliares. Diabetes mellitus.
Diagnóstico diferencial das dislipidemias. Obesidade e desnutrição. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo.
Alcoolismo. Doenças infectoparasitárias. AIDS e suas complicações. Doenças sexualmente
transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas.
Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. Artrite reumatoide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico.
Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Acidente vascular cerebral. O conceito de autonomia e
dependência no processo de envelhecimento. O estatuto do idoso. A incontinência urinária, a imobilidade
e a iatrogênia. Ginecologia: Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese e exames ginecológicos.
Exames complementares em ginecologia. Puberdade. Vulvovaginites. Dor pélvica. Doença inflamatória
pélvica. Sangramento uterino anormal. Patologias benignas e malignas do aparelho genital. Patologias
benignas e malignas das mamas. Doenças sexualmente transmissíveis. Métodos contraceptivos.
Climatério. Tensão pré-menstrual. Amenorreia. Dismenorreia. Propedêutica ambulatorial em infertilidade.
Violência contra a mulher. Obstetrícia: Assistência ao pré-natal de baixo risco. Anamnese, exames
obstétricos e exames complementares. Queixas mais frequentes na gestação e condutas. Intercorrências
clínicas na gestação. Intercorrências obstétricas. Avaliação fetal. Orientações sobre o parto. Puerpério.
Uso de medicamentos na gestação. Transtornos mentais na gestação. Aleitamento materno. Pediatria:
Alimentação: aleitamento materno e alimentação complementar. Desnutrição e obesidade. Crescimento e
Desenvolvimento. Vacinação. Puericultura. Doenças prevalentes da infância. Recém-nascidos:
assistência e problemas mais comuns. Violência contra criança e adolescentes.
MÉDICO DO TRABALHO: Noções de clínica geral: doenças do SNC, do sistema cardiovascular, do
sistema respiratório, do sistema digestivo, do sistema gênito-urinário, endócrinas, metabólicas e
nutricionais, osteoarticulares e musculares, hematológicas e infecciosas; interpretação de resultado de
exames básicos; noções de oftalmologia, otorrinolaringologia e dermatologia. Saúde do trabalhador e
principais doenças profissionais: noções de epidemiologia, estatística em medicina do trabalho, acidentes
do trabalho suas definições e métodos de prevenção; noções de atividade, carga de trabalho e fisiologia
do trabalho; epidemiologia das LER / DORT, caracterização, evolução e prognóstico; acompanhamento
médico de portadores de doenças profissionais; automação e riscos à saúde; noções de atividade física e
riscos à saúde; trabalho sob pressão temporal e riscos à saúde; agentes físicos, químicos e biológicos e
riscos à saúde; noções de toxicologia; noções de sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho;
problemas provocados por dependência química - tabagismo, álcool e outras drogas; noções de avaliação
e controle de riscos ligados ao ambiente de trabalho; noções de ergonomia. Legislação pertinente à
segurança e à saúde do trabalhador: noções de legislação acidentária e previdenciária, Nexo Técnico
Epidemiológico Previdenciário - NTEP e Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Noções sobre o
funcionamento e gestão de um serviço médico e de segurança do trabalho em empresa.
MÉDICO GINECOLOGISTA: Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do
ciclo mestrual. Disfunções menstruais. Anomalias congênitas e intersexo. Disturbios do desenvolvimento
puberal. Climatério. Vulvovagites e cervicites. Doença inflamatória pélvica aguda e crônica. Doenças
sexualmente transmissíveis. Abdomen agudo em ginecologia. Endometriose. Distopias genitais.
Disturbios urogenitais. Patologias benignas e malignas da mama. Patologias benignas e malignas da
vulva, vagina, útero, ovários. Interpretação de examaes citológicos e diagnósticos da lesões precussoras
do câncer cérvico uterino. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama.
Esterilidade conjugal. Planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia. Anatomia e fisiologia da
gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação de idade gestacional. Assitência pré-natal na gestação
normal e avaliação de alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica,
mola hydatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções
materno fetais. Doenças hipertensivas na gestação. Preeclampsia-eclampsia. Diagnóstico, manejo e
tratamento. Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na
gestação. HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão vertical. Mecanismos do trabalho de parto.
Assistência ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de césareas, forcéps. Rotura prematura de
mambranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Indicações de histerectomias
puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da
prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas.

MÉDICO INFECTOLOGISTA: Febre. Septicemia. Infecções em pacientes granulocitopênicos. Infecções
causadas por microorganismos anaeróbicos. Tétano. Meningite por vírus e bactérias. Abscesso cerebral.
Sinusites. Difteria. Tuberculose. Pneumonias bacterianas, viróticas e outras. Empiema pleural. Derrames
pleurais. Toxoplasmose. Leptospirose. Hantaviroses. Actinomicose, nocardias e infecções fúngicas.
Endocardite. Pericardite. Gastroenterocolites infecciosas e virais. Hepatite por vírus. Leishmaniose
cutânea e visceral. Febre tifóide. Dengue. Varicela. Sarampo. Rubéola. Escarlatina. Caxumba.
Coqueluche. Herpes simples e zoster. Esquistossomose; filariose; parasitoses por helmintos e
protozoários. 9 Imunizações. Doenças sexualmente transmissíveis. Controle de infecções hospitalares.
Síndrome da imunodeficiência adquirida. Cólera. Raiva. Malária. Antibióticos e antivirais. Sistema de
agravos notificáveis e sistema de mortalidade.
MÉDICO NEUROLOGISTA: Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica.
Neuropatologia básica. Genética e sistema nervoso. Cefaleias. Demências e transtornos da atividade
nervosa superior. Disgenesias do sistema nervoso. Alterações do estado de consciência. Transtornos do
movimento. Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso. Doenças desmielinizantes.
Doenças degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico. Doenças dos músculos e da placa
neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias.
Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas.Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso.
Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de: eletroencefalograma, eletro neuromiografia,
líquido cefalorraqueano, neuroimagem, potenciais evocados.
MÉDICO OBSTETRA: Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino. Fisiologia do ciclo
mestrual. Disfunções menstruais. Anomalias congênitas e intersexo. Disturbios do desenvolvimento
puberal. Climatério. Vulvovagites e cervicites. Doença inflamatória pélvica aguda e crônica. Doenças
sexualmente transmissíveis. Abdomen agudo em ginecologia. Endometriose. Distopias genitais.
Disturbios urogenitais. Patologias benignas e malignas da mama. Patologias benignas e malignas da
vulva, vagina, útero, ovários. Interpretação de examaes citológicos e diagnósticos da lesões precussoras
do câncer cérvico uterino. Noções de rastreamento, estadiamento e tratamento do câncer da mama.
Esterilidade conjugal. Planejamento familiar. Ética em ginecologia e obstetrícia.Anatomia e fisiologia da
gestação. Diagnóstico de gravidez e determinação de idade gestacional. Assitência pré-natal na gestação
normal e avaliação de alto risco obstétrico. Diagnóstico de malformações fetais. Aborto, gravidez ectópica,
mola hydatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções
materno fetais. Doenças hipertensivas na gestação. Preeclampsia-eclampsia. Diagnóstico, manejo e
tratamento. Diabetes melitus da gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na
gestação. HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão vertical. Mecanismos do trabalho de parto.
Assistência ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de césareas, forcéps.Rotura prematura de
mambranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Indicações de histerectomias
puerperais. Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da
prematuridade. Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas
MÉDICO OFTALMOLOGISTA: Embriologia ocular. Anatomia e histologia ocular: órbita - conteúdo e
relações anatômicas. Pálpebras e conjuntiva. Globo ocular e túnicas fibrosas, vascular e nervosa. Meios
dióptricos. Músculos extrínsecos. Aparelho lacrimal. Fisiologia da visão. Refração: noções de óptica
oftálmica. Vícios de refração. Prescrição de óculos e lentes de contato. Patologia, diagnóstico e
tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho
lacrimal. Glaucoma: classificação. Quadro clínico. Diagnóstico.Tratamento clínico e cirúrgico. Estrabismo:
classificação. Quadro clínico. Diagnóstico.Tratamento clínico e cirúrgico. Repercussões oculares de
patologias sistêmicas. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. AIDS - manifestações oculares.
MÉDICO ORTOPEDISTA: Sistema músculo esquelético: estrutura do tecidoósseo; crescimento e
desenvolvimento; calcificação, ossificação e remodelagem; estrutura do tecido cartilaginoso; organização,
crescimento e transplante; tecido muscular: organização, fisiologia e alteração inflamatória; tecido
nervoso:
estrutura,
organização,
fisiologia,
alteração
degenerativa,
inflamatória
e
tratamento.Deformidades congênitas e adquiridas: etiologia e diagnóstico; pé torto congênito; displasia do
desenvolvimento do quadril; luxação congênita do joelho; pseudoartrose congênita tibial; talus vertical;
aplasia congênita/displasia dos ossos longos; polidactilia e sindactilia; escoliose. Infecções e alterações
inflamatórias osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrite piogênica, osteomielite aguda e
crônica; tuberculose óssea; infecção da coluna vertebral; sinovites; artrite reumatóide. Tumores ósseos e
lesões pseudotumorais: propriedades biológicas; classificação; diagnóstico, estagiamento e tratamento.
Osteocondroses: etiologia, diagnóstico e tratamento; membro superior, inferior e quadril. Alterações
degenerativas osteoarticulares: etiologia, diagnóstico e tratamento; artrose do membro superior, inferior e
quadril. Doenças osteometabólicas na prática ortopédica: etiologia, diagnóstico e tratamento. Princípios

do tratamento do paciente politraumatizado. Fraturas e luxações da articulação do quadril e da coluna
cervicotóraco-lombar: etiologia, diagnóstico e tratamento. Fraturas, luxações, lesões capsulo-ligamentares
e epifisárias do membro superior e inferior em adultos e crianças: etiologia, diagnóstico e métodos de
tratamento. Perícia médica: incapacidade total e parcial, incapacidade temporária e definitiva, capacidade
laborativa residual. Elaboração de parecer de acordo com a legislação vigente.
MÉDICO PEDIATRA: Crescimento e desenvolvimento: problemas do crescimento e desenvolvimento do
recém-nascido à puberdade (adolescência); imunizações (vacinação); alimentação da criança. Distúrbios
nutricionais: desidratação aguda por diarreia e vômitos; desnutrição protéico-calórica. Problemas
neurológicos: meningites; meningoencefalites; tumores intracranianos; tétano; convulsões. Problemas
oftalmológicos: conjuntivites; alterações oculares nas hipovitaminoses. Problemas do ouvido, nariz, boca
e garganta: otites; infecções das vias aéreas superiores; rinites; sinusites; adenoidites. 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 diarreia; diarreia
crônica; doença celíaca; alergia alimentar; parasitoses intestinais; patologias cirúrgicas; hepatites.
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; 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. Problemas endocrinológicos: diabetes mellitus tipo hipotiroidismo congênito.
MÉDICO PNEUMOLOGISTA: Anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Função da musculatura
respiratória. Farmacologia do sistema respiratório. Métodos de diagnóstico clínico não invasivo:
expectoração, radiológico, tomográfico, ressonância magnética e de ultrassonografia do tórax. Métodos
de diagnóstico bioquímico, bacteriológico, imunológico, citopatológico, histopatológico. Métodos
funcionais - espirometria. Micobacterias. Pneumonias e broncopneumonias, supurações pulmonares.
Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas - bronquite crônica, enfisema, bronquiectasias e fibrose
cística. Cor pulmonale e hipertensão pulmonar. Manifestações pulmonares na Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida. Micoses pulmonares. Pneumopatias intersticiais. Sarcoidose. Doenças da
pleura. Câncer de pulmão, avaliação do nódulo pulmonar. Tumores pleurais, costais e de partes moles.
Doenças do mediastino. Doenças do diafragma. Poluição e doenças ocupacionais. Malformação
congênita pulmonar. Pneumopatias de hipersensibilidade. Distúrbios do sono: síndrome da apneia do
sono, rinossinusite. Traumatismo torácico. Insuficiência respiratória aguda. Síndrome da angústia
respiratória aguda. Ventilação mecânica. Risco cirúrgico em pneumologia. Tromboembolismo pulmonar.
Afogamento. Endoscopia brônquica. Transplante pulmonar. Emergências em pneumologia. Tabagismo.
Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
MÉDICO PSIQUIATRA: Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos.
Transtornos por uso de susbstâncias psicoativas.Esquizofrenia. Outros transtornos psicóticos:
esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico breve, delirante persistente, delirante induzido. Síndromes
psiquiátricas do puerpério. Transtornos do humor. Transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos de
hábitos e impulsos. Transtornos fóbicos-ansiosos: fobia específica, social e agorafobia. Outros transtornos
de ansiedade: pânico, ansiedade generalizada. Transtornos alimentares. Transtornos do sono.
Transtornos de adaptação e transtorno de estresse pós-traumático. Transtornos somatoformes.
Transtornos dissociativos. Transtornos da identidade. Transtornos da personalidade. Transtornos
factícios, simulação, não adesão ao tratamento. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento
psicológico. Transtornos comportamentais e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância
ou adolescência. Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento. Interconsulta psiquiátrica.
Emergências psiquiátricas. Psicoterapia. Psicofarmacoterapia. Eletroconvulsoterapia. Reabilitação em
psiquiatria. Psiquiatria Forense. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos. Classificação em Psiquiatria.
Perícia médica: incapacidade total e parcial, incapacidade temporária e definitiva, capacidade laborativa
residual. Elaboração de parecer de acordo com a legislação vigente.
MÉDICO RADIOLOGISTA: Radiologia do aparelho digestivo, esôfago: processos inflamatórios, úlcera,
neoplasias, varizes, divertículos, hérnia de hiato, megaesôfago; Estômago e duodeno: patologias não
neoplasicas, úlcera péptica e neoplasias; Intestino delgado: distúrbios funcionais, doença inflamatória e
intestinal, enterite regional, síndrome de má-absorção e neoplasias; Cólon: patologia não neoplástica,

pólipos e neoplasias malignas, colite isquêmica, RCUI, diverticulose, diverticulite; Fígado vias biliares e
vesícula biliar, pâncreas, sistema porta; Radiologias do tórax, coração, vasos de base e pulmões;
Radiologia do trato urinário: técnicas de exames, anomalias do trato urinário, enfermidades infecciosas,
hidronefrose, litíase, processos expansivos; Radiologia em ginecologia, histero-salpinografia; Radiologia
do abdômen agudo, síndromes inflamatórias, obstrutivas, vasculares perfurativas e traumáticas;
Radiologia do sistema osteo-articular: doenças ósseas metabólicas, lesões traumáticas ósseas e
articulares, tumores ósseos, processos inflamatórios ósseos e articulares; Ultra-sonografia pélvica e
abdominal; Tomografia computadorizada do crânio, tórax e abdômen; Radiologia intervencionista e
vascular.
MÉDICO VETERINÁRIO: Anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Função da musculatura
respiratória. Farmacologia do sistema respiratório. Métodos de diagnóstico clínico não invasivo:
expectoração, radiológico, tomográfico, ressonância magnética e de ultrassonografia do tórax. Métodos
de diagnóstico bioquímico, bacteriológico, imunológico, citopatológico, histopatológico. Métodos
funcionais - espirometria. Micobacterias. Pneumonias e broncopneumonias, supurações pulmonares.
Asma. Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas - bronquite crônica, enfisema, bronquiectasias e fibrose
cística. Cor pulmonale e hipertensão pulmonar. Manifestações pulmonares na Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida. Micoses pulmonares. Pneumopatias intersticiais. Sarcoidose. Doenças da
pleura. Câncer de pulmão, avaliação do nódulo pulmonar. Tumores pleurais, costais e de partes moles.
Doenças do mediastino. Doenças do diafragma. Poluição e doenças ocupacionais. Malformação
congênita pulmonar. Pneumopatias de hipersensibilidade. Distúrbios do sono: síndrome da apneia do
sono, rinossinusite. Traumatismo torácico. Insuficiência respiratória aguda. Síndrome da angústia
respiratória aguda. Ventilação mecânica. Risco cirúrgico em pneumologia. Tromboembolismo pulmonar.
Afogamento. Endoscopia brônquica. Transplante pulmonar. Emergências em pneumologia. Tabagismo.
Programa Nacional de Controle da Tuberculose.
OFICIAL MAGISTÉRIO - ARTES: Aspectos conceituais do Ensino da Arte: história; objetivos; linguagens:
elementos, desenvolvimento, análise de imagens, composição. História da arte: movimentos artísticos;
originalidade e continuidade. Arte Brasileira - séc. XIX e XX. Contextualização, reflexão e fazer artístico.
Artes visuais e percepção visual. Elementos formais das Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
Educação Artística e Educação estética. A construção do conhecimento em Arte. Parâmetros Curriculares
Nacionais para a Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da
Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL MAGISTÉRIO - CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS: Ecologia. O ar e o meio-ambiente. A água
e o meio-ambiente. Rochas, minerais e o meio-ambiente. O solo e o meio-ambiente. Os recursos naturais
e o meio-ambiente. O universo em que vivemos. O mundo dos seres vivos. Animais vertebrados e
invertebrados. As plantas: sistemática e organografia. Reinos da Natureza. Fungos, Protista, moneras e
vírus. Os seres vivos no ambiente: a organização dos seres vivos; como a vida é organizada; começando
pela menor parte: a célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. O organismo humano na
relação com o ambiente. Os sistemas que coordenam tudo: impulsos elétricos e substâncias químicas. A
matéria. Química. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. Os perigos a
que a vida está sujeita. Física. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.
Metodologia de ensino de Ciências; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da
Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO FÍSICA: Funções sociais da educação física escolar no
contexto da sociedade brasileira e no contexto geral da educação. O Ensino da Educação Física no
processo de construção histórica da educação na escola brasileira. Os ordenamentos legais da Educação
Nacional: implicações no ensino da Educação Física. Lei de Diretrizes da Educação Nacional. Diretrizes
Curriculares do Ensino Fundamental. Concepções e perspectivas da Educação Física Escolar. Elementos
e organização do processo de ensino da Educação Física. Conteúdos de ensino. A relação professoraluno-conhecimento. Os métodos e os recursos de ensino. Planejamento do ensino da Educação Física.
Avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Fisiologia: alterações ocorridas no organismo durante a
atividade física. Conteúdos de Ensino: Esportes, dança, jogo, atletismo, capoeira e ginástica. Regras
básicas dos esportes: vôlei, handebol, basquete e futsal. Parâmetros Curriculares Nacionais para a
Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do
Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - ENSINO RELIGIOSO: O ser humano e o Fenômeno Religioso: fundamentos
históricos, filosóficos, psicológicos e sociológicos das tradições religiosas; As tradições religiosas como
elementos indissociáveis das culturas; O simbólico e o sagrado; O mito e o rito; Os textos sagrados; A
descrição das representações do Transcendente nas tradições religiosas; Matriz religiosa brasileira;

Respostas para a vida além da morte - a ressurreição, a reencarnação, a ancestralidade e o nada;
Diálogo inter-religioso. O Ensino Religioso como área de conhecimento; A escolarização do Ensino
Religioso no Brasil. Metodologia do Ensino Religioso; Tratamento didático do Ensino Religioso. Parâmetro
Curricular do Ensino Religioso. O Ensino Religioso e o projeto político-pedagógico da escola. A avaliação
da aprendizagem no Ensino Religioso. O Ensino Religioso na legislação brasileira: Constituição Federal,
Lei de Diretrizes e Bases, Lei Federal nº 9.475 de junho de 1977, Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, Parecer CP nº 97/99 e Resolução nº 02 de abril de 1998.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - FILOSOFIA: Lugar da Filosofia na Racionalização dos problemas humanos.
O mundo antigo. A civilização grega e romana. O mundo feudal - A Europa Medieval. A transição para a
Modernidade. A Modernidade - O desenvolvimento da Modernidade. A era dos monopólios. Parâmetros
Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96;
Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - GEOGRAFIA: Os projetos políticos pedagógicos: concepção e significado
para o processo ensino aprendizagem e construção do conhecimento. Pedagogia da Autonomia: A
Formação do Professor. A Escola da Transmissão Cultural e da Transformação Cultural. Escola Pública
Popular. Desafios da Educação Fundamental. As Relações Interpessoais no Cotidiano da Escola.
Inclusão e Exclusão dos Sujeitos na Escola. Legislação: Constituição Federal de 1988 (capítulo III - da
educação, da cultura e do desporto, seção da educação). Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996.
Diretrizes Curriculares Nacionais. Plano Nacional da Educação. Conselho Nacional de Educação atribuições. Emenda Constitucional nº 11, de 1996. Emenda Constitucional nº 14, de 1996. Lei 9424 de 24
de dezembro de 1996. Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história; a teoria da região
na história do pensamento geográfico; os fundamentos geográficos da natureza; o espaço geográfico e as
mudanças nas relações de trabalho e de produção; interação sociedade natureza; o atual período técnico
científico-informacional na agricultura e na industria; urbanização brasileira; a geopolítica e as definições
do território; representações cartográficas. Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação
Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - HISTÓRIA: Principais civilizações da Antiguidade. O Feudalismo. A Idade
Moderna (transição do feudalismo para o capitalismo). O iluminismo. A Idade Contemporânea (a
Revolução Francesa como superação do Antigo Regime), o capitalismo monopolista (a colonização do
Brasil e da América), Formação da sociedade brasileira, atividades econômicas mais relevantes no
estudo da história da Amazônia, expansão territorial, ocupação e utilização da terra, com ênfase na
organização do espaço por comunidades indígenas. Domínio espanhol, Domínio holandês. A Revolução
industrial e o Brasil. A independência e o 1º Império, Período Regencial, o 2.º Império, a República
Oligárquica. A primeira Guerra Mundial. A Revolução de 30 e o Estado Novo. A crise mundial de 1929. A
2.ª Guerra Mundial e o Brasil. Os blocos político-econômicos mundiais e a Guerra Fria. A crise econômica
mundial de 1973. A globalização e o neoliberalismo do final de século. Desenvolvimento brasileiro da
atualidade (economia, ciência, tecnologia, educação e cultura), relações internacionais do Brasil com a
América e o Mundo, concepção de tempo e as diversas formas de periodização do tempo cronológico
reconhecendo como construção cultural e histórica. História da África e dos africanos, a luta dos negros
no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a
contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica e política pertinente à História do Brasil, as
diversas produções da cultura, linguagens, artes, filosofia, ciências, tecnologias e outras manifestações
sociais nos contextos históricos de sua constituição e significação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
n° 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - LETRAS LÍNGUA INGLESA: Compreensão de textos: textos de diversos
tipos, de padrão contemporâneo, e provenientes de diversas fontes e níveis de dificuldade. Prefixes and
Sufixes. Passive voice. Reported Speech. Comparatives / Superlatives. Verb Tenses. Relative Pronouns.
Modal Auxiliary Verbs. Personal Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns. Definite and Indefinite
Pronouns. Conditional Sentences. False Friends. Quantifiers: much/ many; very/very much; so/so much/
so many; too/too much/ too many; enough. Prepositions. Discourse Markers. Special Difficulties: raise/rise;
lay/lie; rob/steal; spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had better; borrow/lend; lose/miss;
remember/remind; say/tell. Noun phrases, Verb phrases, Phrasal Verbs, Prepositional Phrases, Adjective
Phrases, Noun clauses, Adjective clauses, Adverbial clauses. Parâmetros Curriculares Nacionais para a
Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do
Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA: Estrutura Fonética:Letra, Fonema,
Sílaba, Encontros Vocálicos e Consonantais Divisão Silábica, Ortografia, Ortoépia, Prosódia, Acentuação

Tônica e Gráfica Estrutura dos Vocabulários:Processos de Formação das Palavras, Derivação e
Composição;Elementos Mórficos, Radicais, Afixos, Desinências, Vogal Temática, Tema Vogal e
Consoante de Ligação, Radicais Gregos e Latinos, Classe de Palavras: Verbos e sua
Predicação;Regência Verbal e Nominal, Crase; Síntase de Concordância:,Concordância Nominal e
Verbal;.Concordância Gramatical e Ideológica (Silepse); Colocação de Pronome:Próclise, Mesóclise,
Ênclise;Estilística:Denotação e Conotação Figuras de Linguagem, Metáfora, Metonímia, Prosopopéia,
Antítese, Paradoxo, Eufemismo, Hipérbole (Inversão) Pleonasmo e Eclise; Semântica: Sinímia, Antonímia,
Homonímia, amonímia Paronímia;.Pontuação:Vírgula, Ponto e Vírgula, Dois Pontos, Ponto de
Exclamação, Ponto de Interrogação, Ponto Final. Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96;
Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - MATEMÁTICA: Conjuntos: noções de conjunto, operações, subconjuntos,
conjunto das partes de um conjunto, relação. Números naturais e inteiros: divisibilidade, fatoração, MDC,
MMC e congruências, números racionais: razões e proporções. números reais: representação de
números por pontos na reta, representação decimal, potenciação e radiciação, percentagens, regras de
três simples e composta, números complexos: conceituação, operações, forma trigonométrica, potências
e raízes. Álgebra, equações algébricas ( equações de 1º e de 2º graus e equações redutíveis ao 2º grau).
Matrizes: tipos de matrizes, operações, determinantes, matriz inversa. Sistemas de equações lineares:
resolução de sistemas lineares por escalonamento, regra de Cramer e teorema de Rouché-Capelli.
Polinômios: propriedades, operações, fatoração, raízes, teorema fundamental da álgebra; inequações de
1º e de 2º graus. Combinatória e probabilidade, cálculo combinatório: arranjo, permutação e combinações.
Números binomiais, binômio de Newton e suas propriedades. Probabilidade de um evento, interseção e
união de eventos, probabilidade condicional, Lei binomial da probabilidade. Geometria, geometria plana
(elementos primitivos, semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulo), retas perpendiculares e retas
paralelas. Triângulos. Quadriláteros. Circunferência. Segmentos proporcionais. Semelhança de polígonos.
Relações métricas em triângulos, círculos e polígonos regulares. Áreas de polígonos, de círculos e de
figuras circulares. Geometria no espaço. Perpendicularidade e paralelismo de retas e planos. Noções
sobre triedros. Poliedros. Área e volume dos prismas, cones, pirâmides e respectivos troncos. Esferas e
cilindros: áreas e volumes. Geometria analítica. Coordenadas cartesianas no plano. Distância entre dois
pontos. Estudo analítico da reta, da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole, translação e
rotação de eixos. Trigonometria. Ângulos e arcos trigonométricos. Identidades trigonométricas para
adição, subtração, multiplicação e divisão de arcos. Fórmulas trigonométricas para a transformação de
somas em produtos. Equações trigonométricas. Aplicações da trigonometria ao cálculo de elementos de
um triângulo. Funções. Conceito de função: domínio, imagem e gráficos. Composição de funções,
funções inversas, funções polinomiais, função modular, função exponencial, função logarítmica, funções
trigonométricas e suas inversas. Limites: propriedades, limites laterais, limites infinitos e no infinito.
Continuidade: funções contínuas e suas propriedades, teoremas do valor intermediário e dos valores
extremos. Derivada: conceito, reta tangente e reta normal ao gráfico de uma função, funções deriváveis,
regras de derivação, regra da cadeia, derivada da função inversa, teoremas de Rolle e do valor médio,
derivadas de ordem superior, valores de máximo e mínimo relativos e absolutos de funções,
comportamento das funções, testes das derivadas primeira e segunda, aplicações da derivada. Integral:
definida e indefinida, teorema fundamental do cálculo, técnicas de integração, áreas de regiões planas,
comprimento de arco, áreas de superfícies de revolução, volumes de sólidos de revolução. Lei de
Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - PEDAGOGO: Organização da educação brasileira. Legislação educacional.
Filosofia da Educação: concepções liberais e progressistas da educação: contribuições e limites. Ética e
cidadania. Sociologia da Educação; a democratização da escola; educação e sociedade. Função social
da escola. Qualidade na Educação. Psicologia da Educação. Teoria do desenvolvimento humano e suas
distintas concepções, teorias da aprendizagem. Sistema educacional brasileiro. Didática. Avaliação.
Métodos e Técnicas de Ensino. Planejamento. Educação de Jovens e Adultos. Conceitos, fundamentos e
concepções de currículo. A interdisciplinaridade do conhecimento. A política do conhecimento oficial.
Avaliação. O conhecimento do valor ético como agente de promoção social nas relações interpessoais.
Impacto e importância do relacionamento no avanço do processo ensino-aprendizagem. Família: As
novas modalidades de família, metodologias de abordagem familiar. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases
da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - PSICÓLOGO EDUCACIONAL: O processo de aprendizagem no mundo
contemporâneo. Identificação e articulação teórico-prática dos diversos aspectos que incidem sobre a
aprendizagem: sociais, culturais, históricos, afetivos, cognitivos e biológicos. Relações entre

desenvolvimento e aprendizagem. As teorias construtivistas. As teorias do déficit cultural. As teorias da
mediação cultural. As teorias centradas no sujeito. As teorias sociológicas da Educação. As teorias
reprodutivistas. A relação professor-aluno. Identificação e articulação das principais dimensões presentes
na relação professor-aluno. Os processos identificatórios. Os elementos emocionais e a aprendizagem.
Contribuições da psicanálise para o processo de aprendizagem e desenvolvimento. A relação com o
saber. As contribuições dos principais teóricos da aquisição do conhecimento, com ênfase para as
relações do discente com o saber. A educação especial. A educação inclusiva: suas possibilidades e
limites, analisados a partir da interface entre a teoria e a prática. Identificação e articulação das
dimensões presentes no contexto da Educação Especial, com destaque para os aspectos intra e intersubjetivos dos alunos, dos professores e familiares. Escola e construção da cidadania. Sexualidade na
infância e adolescência. Preconceito social, racial e sexual. Relação com corpo docente. Reeducação
Psicopedagógica. Atividades de prevenção dos desajustamentos psicossociais e de aprendizagem
(drogas, agressividade, crises afetivas, etc.). Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação
Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96; Estatuto da Criança e do Adolescente
Lei n° 8.069.
OFICIAL DO MAGISTÉRIO - PSICOPEDAGOGO: Fundamentos da Psicopedagogia - histórico; objeto de
estudo; embasamento teórico; campo de atuação. Código de Ética. Diagnóstico Psicopedagógico.
Técnicas de diagnóstico psicopedagógico - entrevistas; anamnese; hora do jogo; E O C A; observações;
avaliação da leitura e escrita; avaliação do raciocínio matemático; par educativo; desenho da família;
avaliação psicomotora; provas operatórias. Intervenção psicopedagógica. O papel do jogo e do brinquedo
na atuação psicopedagógica. Desenvolvimento cognitivo - Piaget e Vygotsky. Modalidades de
aprendizagem. Desenvolvimento psicomotor e o processo de aprendizagem. Desenvolvimento afetivoemocional - Teoria Psicanalítica (Freud). O primeiro ano de vida (Spitz). Desenvolvimento neurológico e
aprendizagem. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. Desenvolvimento da linguagem oral e
escrita. Problemas específicos relacionados ao aprendizado escolar. Relações familiares e o processo de
aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem. Psicopedagogia e as relações interpessoais. Parâmetros
Curriculares Nacionais para a Educação Fundamental; Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96;
Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069.
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: DIREITO CONSTITUCIONAL. Constituição: conceito, objeto e
classificações. Supremacia da Constituição. Aplicabilidade das normas constitucionais. Interpretação das
normas constitucionais. Dos princípios fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos
e deveres individuais e coletivos. Dos direitos políticos. Dos partidos políticos. Da organização do Estado.
Da organização político administrativa. Da união. Dos estados federados. Dos Municípios. Da intervenção
do Estado no Município. Da administração pública. Disposições gerais. Dos servidores públicos. Da
organização dos poderes no Estado. Do poder legislativo. Do processo legislativo. Da fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. Do Tribunal de Contas da União. Do Poder Executivo. Atribuições e
responsabilidades do presidente da República. Do Poder Judiciário. Disposições gerais. Dos tribunais
superiores. Do Supremo Tribunal Federal. Dos tribunais e juízes eleitorais. Das funções essenciais à
justiça. Do Ministério Público e da defensoria. Do controle da constitucionalidade: Sistemas. Ação
declaratória de constitucionalidade e ação direita de inconstitucionalidade. O controle de
constitucionalidade das leis municipais. Do sistema tributário nacional. Dos princípios gerais. Das
limitações do poder de tributar. Dos impostos da União, dos Estados e dos Municípios. Da repartição das
receitas tributárias. Relações entre os Poderes Executivo e Legislativo na atual Constituição. Mandado de
injunção e inconstitucionalidade por omissão. Exame in abstractu da constitucionalidade de proposições
legislativas: pressupostos constitucionais, legais e regimentais para sua tramitação. DIREITO
ADMINISTRATIVO. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e
invalidação. Anulação e revogação. Prescrição. Improbidade administrativa. Lei n.° 8.429/92. Controle da
administração pública. Controles administrativo, legislativo e judiciário. Domínio público. Bens públicos:
classificação, administração e utilização. Proteção e defesa de bens de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico. Contrato administrativo: conceito, peculiaridades, controle, formalização, execução
e inexecução. Licitação: princípios, obrigatoriedade, dispensa e exigibilidade, procedimentos e
modalidades. Contratos de concessão de serviços públicos. Agentes administrativos. Investidura e
exercício da função pública. Direitos e deveres dos servidores públicos: regimes jurídicos. Processo
administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Poderes da administração. Poder vinculado,
discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. O poder de polícia: conceito, finalidade e condições
de validade. Princípios básicos da administração. Responsabilidade civil da administração: evolução
doutrinária e reparação do dano. Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder: sanções penais e civis.
Serviços públicos. Conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de prestação.

Concessão e autorização dos serviços públicos. Organização administrativa: noções gerais.
Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Agências reguladoras. Processo
Administrativo: DIREITO CIVIL. Lei: vigência; aplicação da lei no tempo e no espaço; integração e
interpretação. Lei de introdução ao Código Civil. Das pessoas naturais e jurídicas: Personalidade;
Capacidade; direitos de personalidade. Domicílio civil. Dos bens (classificação adotada pelo Código Civil).
Fatos e atos jurídicos (modalidades, validade e defeitos). Dos atos ilícitos. Dos prazos de prescrição e
decadência. Do direito de família: das relações de parentesco. Contratos: disposições gerais e espécies
(compra e venda, locação de coisas, comodato, prestação de serviço, seguro). Da responsabilidade civil:
noções gerais. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Da jurisdição: conceito; modalidades; poderes; princípios
e órgãos. Da ação: conceito; natureza jurídica; Condições; classificação. Competência: conceito;
competência territorial, objetiva e funcional; modificação e conflito; conexão e continência. Processo e
procedimento. Natureza e princípios; formação; suspensão e extinção. Pressupostos processuais; tipos
de procedimento. Prazos processuais: disposições gerais, contagem, preclusão, prescrição, das
penalidades (pelo descumprimento). Sujeitos do processo: das partes e dos procuradores; do Juiz; do
Ministério Público, dos serventuários da justiça, do oficial de justiça: funções, deveres e
responsabilidades. Do intercâmbio processual: da citação, da intimação e da notificação (conceito, forma,
requisitos e espécies). Das cartas: precatória, de ordem e rogatória. Capacidade processual. Suspeição e
impedimento. Das nulidades. Da competência interna: territorial, funcional e em razão da matéria. Das
modificações da competência. Das provas: noções fundamentais e espécies. Testemunhas e peritos:
incapacidade, impedimento e suspeição. Procedimento ordinário: petição inicial, resposta do réu, revelia,
providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo. Dos despachos, das decisões e
das sentenças: conceitos e requisitos. Da coisa julgada: conceito; limites objetivos e subjetivos; coisa
julgada formal e coisa julgada material. Do mandado de segurança, individual e coletivo. Da ação civil
pública e ação popular. Dos recursos: noções fundamentais, fundamentos e pressupostos de
admissibilidade, do agravo de instrumento e dos embargos de declaração. Execução Fiscal: da execução
de multa eleitoral, competência, procedimento. DIREITO PENAL. Da aplicação da Lei Penal: princípios da
legalidade e da anterioridade; a lei penal no tempo e no espaço; o fato típico e seus elementos; relação
de causalidade; culpabilidade; superveniência de causa independente. Dos crimes contra a fé pública. 8
Crimes contra a Administração Pública. Crimes de imprensa. Crimes de abuso de autoridade (Lei n.º
4.898/65). Crimes contra as finanças públicas (Lei n.º 10.028/2000 que alterou o Código Penal). Dos
Juizados Especiais Criminais (Lei n.º 9.099/95 e Lei n.º 10.259/2001). Do processo e do julgamento dos
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Administração pública: do modelo racional legal ao paradigma pós-burocrático. Empreendedorismo
governamental e novas lideranças no setor público. Convergências e diferenças entre a gestão pública e
a gestão privada. Excelência nos serviços públicos. 5 Gestão de resultados na produção de serviços
públicos. O paradigma do cliente na gestão pública.
PSICÓLOGO: Ética profissional. Teorias da personalidade. Psicopatologia. Técnicas psicoterápicas.
Psicodiagnóstico. Psicoterapia de Problemas específicos. O papel do psicólogo na equipe de cuidados
básicos à saúde. 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. Ergonomia da atividade e psicopatologia do trabalho. Bem-estar, saúde e qualidade de vida
no contexto das organizações. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano nas organizações.
Rotação de pessoal. Absenteísmo. 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. Atribuições
e ética do Psicólogo Organizacional e do Trabalho.
ASSISTENTE SOCIAL /PROJOVEM: O código de ética profissional do assistente social. Instituições
Públicas e Políticas Públicas. Pobreza e desigualdade social no Brasil. Gestão social das Políticas
Públicas: elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais.
Pesquisa em Serviço Social. Conselhos e Conferências. Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema
Único de Assistência Social (SUAS). Redes de atendimento. Desenvolvimento local: concepção de
território, participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e
rurais. Família: As novas modalidades de família, metodologias de abordagem familiar. O Adolescente e a
violência. Drogas lícitas e ilícitas. O poder dos grupos de jovens. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Projeto ProJovem Adolescente: Contextualização e características gerais do ProJovem Adolescente.
Concepção metodológica das ações socioeducativas do ProJovem Adolescente: os coletivos juvenis no

ProJovem Adolescente, eixos estruturantes do serviço socioeducativo. Síntese dos Ciclos do ProJovem
Adolescente. Direitos Humanos e Cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da
Penha). Declaração dos Direitos Humanos. Técnicas e dinâmicas de grupo.
ASSISTENTE SOCIAL /CREAS: O Serviço Social, as Políticas Sociais e a questão dos Direitos Sociais no
contexto da Reforma do Estado brasileiro. A contra-reforma do Estado e as Políticas Sociais no Brasil na
contemporaneidade. A questão dos direitos sociais no sistema de seguridade social: previdência,
assistência e saúde. A Reestruturação das políticas sociais no Brasil e as novas formas de regulação
Social. O lugar ocupado pelo Serviço Social na implementação das Políticas Sociais no contexto da
descentralização e municipalização: a gestão social e participativa. A política de assistência social como
política de proteção social e o SUAS. A questão social no cenário contemporâneo, as diferentes
expressões concretas na sociedade brasileira e a sua centralidade no Serviço Social. Metamorfoses da
questão social nos meandros das relações entre o Estado e a Sociedade no Brasil contemporâneo.
Pobreza, exclusão social e subalternidade: expressões concretas da Questão Social no Brasil
contemporâneo. A questão social como base fundante do trabalho do assistente social. O projeto éticopolítico profissional, os espaços ocupacionais e o trabalho profissional do Assistente Social no contexto
da reestruturação do capital e da lógica neoliberal em defesa dos direitos sociais. As dimensões éticas e
políticas do projeto profissional. O projeto profissional e as estratégias para fazer frente às diferentes
expressões da Questão Social. O assistente social como trabalhador coletivo: o trabalho profissional,
demandas e requisições que exigem competência teórica, metodológica, ética, política, técnica e
operativa no fazer profissional na defesa dos direitos sociais. A legislação social e o trabalho profissional,
instrumento sócio-jurídico e legal na efetivação e defesa dos direitos sociais. Proteção Social Básica,
Proteção Social Especial.
ASSISTENTE SOCIAL /PAIF: O código de ética profissional do assistente social. Instituições Públicas e
Políticas Públicas. Pobreza e desigualdade social no Brasil. Gestão social das Políticas Públicas:
elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais. Pesquisa em
Serviço Social. Conselhos e Conferências. Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de
Assistência Social (SUAS). Redes de atendimento. Desenvolvimento local: concepção de território,
participação no poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais.
Família: As novas modalidades de família, metodologias de abordagem familiar. A desagregação familiar:
o impacto da globalização. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. PAIF - Programa de
Atenção Integral à Família: População alvo, objetivos, CRAS: função e estrutura. Direitos Humanos e
Cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Declaração dos Direitos
Humanos. Técnicas e dinâmicas de grupo.
COORDENADOR /CREAS: O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos,
grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas.
Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com
comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social junto ao Conselho Tutelar. Código de
Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
COORDENADOR /PAIF: O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos,
grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas.
Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com
comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social junto ao Conselho Tutelar. Código de
Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. PAIF - Programa de
Atenção Integral à Família: População alvo, objetivos, CRAS: função e estrutura. Direitos Humanos e
Cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Declaração dos Direitos
Humanos. Técnicas e dinâmicas de grupo.
COORDENADOR /PROJOVEM: O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos,
grupos sociais. O papel do assistente social. A prática do Serviço Social: referências teórico-práticas.
Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com
comunidades. Atendimentos familiar e individual. O Serviço Social junto ao Conselho Tutelar. Código de
Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. Contextualização e
características gerais do ProJovem Adolescente. Concepção metodológica das ações socioeducativas do
ProJovem Adolescente: os coletivos juvenis no ProJovem Adolescente, eixos estruturantes do serviço
socioeducativo. Síntese dos Ciclos do ProJovem Adolescente. Direitos Humanos e Cidadania: Lei nº.

11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Declaração dos Direitos Humanos. Técnicas e
dinâmicas de grupo.
EDUCADOR SOCIAL /CREAS: Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA;
Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil; SINASE - Noções
sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Noções sobre a Política Nacional de
Assistência Social; Noções Básicas sobre Relações Humanas; Concepção de Protagonismo Juvenil.
EDUCADOR SOCIAL /PAIF: Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA;
Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil; SINASE - Noções
sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Noções sobre a Política Nacional de
Assistência Social; Noções Básicas sobre Relações Humanas; Concepção de Protagonismo Juvenil.
Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. PAIF Programa de Atenção Integral à Família: População alvo, objetivos, CRAS: função e estrutura. Direitos
Humanos e Cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Declaração dos
Direitos Humanos. Técnicas e dinâmicas de grupo.
EDUCADOR SOCIAL /PROJOVEM: Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
ECA; Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil; SINASE Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; Declaração Universal dos Direitos
Humanos; Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Noções sobre a Política Nacional
de Assistência Social; Noções Básicas sobre Relações Humanas; Concepção de Protagonismo Juvenil.
Contextualização e características gerais do ProJovem Adolescente. Concepção metodológica das ações
socioeducativas do ProJovem Adolescente: os coletivos juvenis no ProJovem Adolescente, eixos
estruturantes do serviço socioeducativo. Síntese dos Ciclos do ProJovem Adolescente. Direitos Humanos
e Cidadania: Lei nº. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Declaração dos Direitos
Humanos. Técnicas e dinâmicas de grupo.
PSICÓLOGO /CREAS: A psicologia como ciência e profissão. Personalidade e desenvolvimento humano.
Ética e saúde. A psicologia breve como abordagem no processo terapêutico. Psicossomática e o
processo saúde doença. O adoecer e o morrer no cotidiano hospitalar. O paciente, a equipe e a família na
instituição. A humanização e o acolhimento na saúde. Políticas de saúde no Brasil: a reforma sanitária e a
construção do sistema único de saúde. ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Política nacional do
idoso: estatuto do Idoso.
PSICÓLOGO /PAIF: Relações interpessoais e intergrupais. Processos de subjetivação e clínica.
Psicopatologia. Subjetividade, política e exclusão social. Espaço psicossocial. Psicologia do
desenvolvimento: fases evolutivas do desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto e do idoso.
Processos cognitivos: aprendizagem, memória, percepção, pensamento e linguagem. Transtornos de
Personalidade. Dependência Química. Gravidez e Maternidade na Adolescência. Distúrbios de Nutrição e
de Alimentação na Adolescência. Família: As novas modalidades de família, metodologias de abordagem
familiar. A desagregação familiar: o impacto da globalização. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Estatuto do Idoso. PAIF - Programa de Atenção Integral à Família: População alvo, objetivos, CRAS:
função e estrutura. Direitos Humanos e Cidadania: Lei nº. 10.639 de 09 de janeiro de 2003. Inclusão de
"História e Cultura Afro-Brasileira" no Currículo Oficial da Rede de Ensino. Lei nº. 11.340, de 07 de agosto
de 2006 (Lei Maria da Penha). Declaração dos Direitos Humanos. Técnicas e dinâmicas de grupo.
ANEXO IV - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS
Critérios de avaliação: Cargos de Borracheiro, Costureira, Eletricista para autos, Lanterneiro, Mecânico de
Veículos leves, Mecânico de veículos pesados, Pedreiro, Soldador, Técnico em informática, Torneiro
Mecânico, Interprete de Libras, Interprete de Braile. (Para os cargos de interprete de braile e interprete de
libras serão avaliados somente os itens 2 e 5)
1. Habilidade com as ferramentas - 0(zero) a 10 (dez) pontos;
2. Eficiência (técnica e habilidade) na execução da tarefa - 0(zero) a 10 (dez) pontos;
3. Qualidade (medidas, ajustes, alinhamento, etc.) da tarefa executada - 0(zero) a 10 (dez) pontos;
4. Organização na execução da tarefa - 0(zero) a 10 (dez) pontos;
5. Execução dentro do prazo previsto - 0(zero) a 10 (dez) pontos;
Será considerado APTO o candidato que somar no mínimo 30 (trinta) pontos e não obtiver nota 0 (zero)
em nenhum dos critérios.
Critérios de avaliação:Cargos de Operador de Maquina Motoniveladora e Operador Máquinas
1. Conhecimento dos comandos da máquina - 0 (zero) a 10 (dez) pontos
2. Inclinamento da lâmina e alinhamento - 0 (zero) a 10 (dez) pontos

3. Inclinamento da Máquina - 0 (zero) a 10 (dez) pontos
4. Deslocamento (movimentação) da máquina - 0 (zero) a 10 (dez) pontos
5. Raspagem de pequeno trecho. - 0 (zero) a 10 (dez) pontos
Será considerado APTO o candidato que somar no mínimo 30 (trinta) pontos e não obtiver nota 0 (zero)
em nenhum dos critérios.
Motorista de viaturas pesadas:
A - FALTA GRAVE
1. Descontrolar-se no plano, no aclive ou no declive;
2. Entrar na via preferencial sem o devido cuidado;
3. Usar a contramão de direção;
4. Subir na calçada destinada ao trânsito de pedestre ou nela estacionar;
5. Deixar de observar a sinalização da via - sinais de regulamentação, de advertência e de indicação;
6. Deixar de observar as regras de ultrapassagem, de preferência da via ou de mudança de direção;
7. Exceder a velocidade indicada para a via;
8. Perder o controle da direção do veículo em movimento;
9. Deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal, na
qual o veiculo vai entrar, ou ainda, quando o pedestre não tenha concluído a travessia;
10. Deixar a porta do veiculo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele;
11. Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la;
12. Deixar de usar o cinto de segurança .
B - FALTA MÉDIA
1. Executar o percurso da prova, ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre;
2. Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via;
3. Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;
4. Fazer conversão com imperfeição;
5. Usar a buzina sem necessidade ou em local proibido;
6. Desengrenar o veiculo nos aclives;
7. Colocar o veiculo em movimento sem observar as cautelas necessárias;
8. Avançar sobre o balizamento demarcado, quando da colocação do veiculo na vaga;
9. Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal do freio, nas frenagens;
10.Utilizar incorretamente os freios;
11.Não colocar o veiculo na área balizada com o máximo de 3 (três) tentativas .
C - FALTA LEVE
1. Negligenciar o controle do veiculo provocando nele movimento irregular;
2. Ajustar incorretamente o banco do veiculo destinado ao condutor;
3. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
4. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veiculo engrenado e em movimento;
5. Engrenar as marchas de maneira incorreta;
6. Interpretar com insegurança as instruções dos instrumentos do painel .
Será considerado aprovado o candidato cujos pontos negativos não ultrapassarem 05 (CINCO) pontos
A - FALTA GRAVE - 03 Pontos
B - FALTA MÉDIA - 02 Pontos
C - FALTA LEVE - 01 Ponto
Cargo:
Borracheiro
Tarefa: Retirar do veiculo, desmontar, colar furo e montar um pneu de veiculo leve.
Duração
do
teste:
15
minutos.
O candidato poderá utilizar suas próprias ferramentas ou aquelas disponibilizadas pela Prefeitura.
Cargo:
Costureira
Tarefa: Cortar uma medida de tecido e costurar confeccionando uma camiseta simples.
Duração
do
teste:
20
minutos.
O candidato poderá utilizar suas próprias ferramentas ou aquelas disponibilizadas pela Prefeitura.
Cargo:
Eletricista
de
Autos
Tarefa:
Teste
e
relatório
de
esquema
elétrico
de
um
veículo
ou
maquina.
Duração
do
teste:
15
minutos.
O candidato poderá utilizar suas próprias ferramentas ou aquelas disponibilizadas pela Prefeitura.
Cargo:
Lanterneiro
Tarefa:
Iniciar
procedimentos
de
restauração
e
funilaria
de
veículo.

Duração
do
teste:
20
minutos.
O candidato poderá utilizar suas próprias ferramentas ou aquelas disponibilizadas pela Prefeitura.
Cargo:
Mecânico
de
Veículos
Leves
Tarefa: Desmontar e remontar o sistema de freio de uma roda, substituindo pastilhas, de um veículo leve.
Duração
do
teste:
20
minutos
O candidato poderá utilizar suas próprias ferramentas ou aquelas disponibilizadas pela Prefeitura.
Cargo:
Mecânico
de
veículos
pesados
Tarefa: Desmontar e remontar o sistema de freio de uma roda, de um veículo pesado.
Duração
do
teste:
20
minutos
O candidato poderá utilizar suas próprias ferramentas ou aquelas disponibilizadas pela Prefeitura.
Cargo:
Pedreiro
Tarefa: Fazer uma forma para pilar de 15 x 15 com 2m de altura, com gravatas de 50 em 50 cm.
Duração
do
teste:
30
minutos
O candidato poderá utilizar suas próprias ferramentas ou aquelas disponibilizadas pela Prefeitura.
Cargo:
Soldador
Tarefa: Utilizando Solda elétrica, Soldar uma barra de ferro a outra, observando o alinhamento de ambas
e
a
performance
da
solda
(excessos).
Duração do teste: 15 minutos
Cargo:
Técnico
em
informática
Tarefa:
Montar
um
microcomputador,
ligando-o
em
seguida.
Duração do teste: 15 minutos
Cargo:
Torneiro
Mecânico
Tarefa:
confeccionar
uma
peça
em
tecnil
com
medidas
predeterminadas
Duração do teste: 20 minutos
Cargo:
Operador
de
Máquinas/Operador
de
Maquina
Motoniveladora
Tarefa: Movimentação e Operação de máquina especialmente disponibilizada para este fim,
acompanhados
de
Especialista
e
Julgador
(es).
Duração do teste : 20 minutos.
Cargo:
Interprete
de
Libras
e
Interprete
de
Braile
Tarefa: transcrever um texto na Língua Portuguesa interpretando os sinais ou formas de um texto em
libras
e/ou
braile
conforme
o
cargo
a
que
concorre.
Duração do teste: 10 minutos
ANEXO V - FORMULÁRIO PADRÃO
FORMULÁRIO PARA RECURSO
Nº
ATENÇÃO
1 - Para recorrer contra o gabarito, use uma folha para cada questão.
2 - Caso alguma questão seja anulada, os pontos a ela correspondentes serão atribuídos a todos os
candidatos, indistintamente, que não os obtiveram na correção inicial.
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Cargo/Emprego

Local de Realização da Prova

Concurso:

RECURSO CONTRA
( ) GABARITO ( ) NOTA PROVA OBJETIVA ( ) PROVA PRATICA ( ) TÍTULOS
FUNDAMENTO QUESTÃO Nº _______________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
DATA: ___ /___ /______ ASSINATURA:_________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nº

RECURSO CONTRA
Assinale com um X

Nº INSC.:
CANDIDATO:
DATA:____/____/_____
______________________________________
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

GABARITO
NOTA PROVA OBJETIVA
PROVA PRÁTICA
TÍTULOS

