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CONCURSO PÚBLICO EDITAL  CONSOLIDADO Nº 001 DE 2015 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

(com as modificações trazidas pelos Aditivos nºs 001/2015 e 002/2015 e Errata nº 001/2015, 
juntamente com Cronograma Atualizado) 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que realizará, através 

do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, o presente CONCURSO PÚBLICO para provimento de cargos 

efetivos, no Quadro de Pessoal da Prefeitura. Para os cargos de nível Fundamental e Médio Somente 

Prova Objetiva. Para os Cargos de Nível Superior e de Professor: Prova Objetiva e Prova de Títulos.  Para 

o cargo de Guarda Municipal de Trânsito: Prova Objetiva e Exame Físico. Para os cargos de Músico: 

Prova Objetiva e Prova Prática. Para o cargo de Procurador Jurídico: Prova Objetiva, Prova Subjetiva e 

Prova de Títulos. Tudo isso obedecendo às disposições legais e que se regerá de acordo com as normas 

relativas a sua realização e com as Instruções Especiais que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1.   O CONCURSO PÚBLICO será regido por este Edital e sua realização ficará a cargo do 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, doravante denominada organizadora, obedecidas às normas 

constantes no presente Edital. 

1.1.1 O Concurso Público regido por este Edital será executado pelo INSTITUTO MACHADO 

DE ASSIS, sediado à Rua Antônio Ubiratan de Carvalho, nº 4290, Marquês, Ininga/PI. O 

único endereço de e-mail válido para comunicações a respeito do certame é 

ima.picos2015@outlook.com . 

1.1.2. O telefone para contato é (86) 3303-3146, com horário de atendimento de segunda à 

sexta, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 

1.1.3. A empresa é responsável pela organização e realização do concurso, objeto deste Edital, 

incluindo: planejamento, elaboração e validação do edital, inscrição, geração do banco de 

dados dos candidatos, elaboração das provas, aplicação e correção das provas, recebimento, 

julgamento e divulgação de recursos e emissão de listas com resultado final dos candidatos de 

acordo com contrato celebrado entre as partes para esta finalidade. 

 

1.2. O candidato deverá observar, rigorosamente, o presente Edital e os comunicados a serem 

informados no endereço eletrônico www.instmachadodeassis.com.br, vindo tais documentos a 

constituir parte integrante deste Edital. 

1.21 Todas as correspondências, dúvidas e comunicações acerca do certame deverão ser feitas 

pelo e-mail ima.picos2015@outlook.com, não sendo reconhecido nenhum outro endereço 

como destinatário de correspondências do presente concurso. 

1.22 O atendimento aos candidatos também se dará, no horário comercial, de segunda a sexta-

feira, em dias uteis, na sede do Instituto Machado de Assis ou pelos telefones de contatos, 

presentes neste Edital. 

 

1.3. O código do cargo, o pré-requisito/escolaridade, número de vagas, a remuneração mensal e o 

valor da inscrição encontram-se dispostos no Anexo I deste Edital. 

 

1.4.   A seleção para o cargo de que trata este Edital será realizada:  
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a) Em duas fases para os cargos de Professor e de Nível Superior (exceto Procurador 

Jurídico), sendo a primeira fase composta pela aplicação da prova objetiva de caráter 

classificatório e eliminatório, e a segunda fase composta de avaliação de títulos de caráter 

meramente classificatório, de acordo com o determinado no anexo respectivo; 

b) Em duas fases para o cargo de Guarda Municipal de Trânsito, sendo a primeira fase 

composta pela aplicação da prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, e a 

segunda fase composta de prova de desempenho físico, de caráter meramente eliminatório 

(RETIFICADO), de acordo com o determinado no anexo respectivo;  

c) Em duas fases para os cargos de Músico, sendo a primeira fase composta pela aplicação da 

prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, e a segunda fase composta de prova 

prática de aptidão, de caráter meramente eliminatório, de acordo com critérios objetivos de 

avaliação que serão oportunamente divulgados quando da divulgação do resultado definitivo 

das provas objetivas. (RETIFICADO) 

d) Em três fases para o cargo de Procurador Jurídico, sendo a primeira fase composta pela 

aplicação da prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, a segunda fase composta 

de prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, de acordo com as regras do Anexo 

VIII, e a terceira fase composta de avaliação de títulos de caráter meramente classificatório, de 

acordo com o determinado no anexo respectivo. 

e) Em única fase para os demais cargos, composta pela aplicação da prova objetiva de caráter 

classificatório e eliminatório. 

 

1.5.  Caso a quantidade de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes na 

cidade, o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS reserva-se o direito de realizar a aplicação da prova 

objetiva em 2 (dois) turnos. 

 

1.6.  Os nomeados serão lotados nos locais de trabalho à critério da administração pública. 

 

1.7. Serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas neste certame, conforme 

estabelecidas no Anexo I deste Edital, aos candidatos portadores de necessidades especiais, de 

acordo com os critérios definidos no art. 4º, do Decreto Federal nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, 

alterado pelo Decreto Federal nº 5296, de 02 de dezembro de 2004, bem como o que prevê a 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, VIII. 

 

1.8. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas portadoras de 

necessidades especiais, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados nas vagas de 

concorrência ampla, observando-se a ordem de classificação final. 

 

1.9. Este concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua 

homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública. 

 

1.10. O presente Edital é complementado pelos anexos discriminados abaixo, com detalhamento de 

informações concernentes ao objeto do concurso: 

 

Anexo I – Demonstrativo dos cargos, vagas, carga horária semanal, requisitos, vencimento e taxa de 
inscrição. 
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Anexo II – Conteúdo Programático. 

Anexo III – Cronograma de Execução do Certame. 

Anexo IV – Requerimento para tratamento especial aos portadores de necessidades especiais. 

Anexo V – Das regras para envio de todas as modalidades de Recursos  

Anexo VI – Das avaliações dos títulos    

Anexo VII – Do exame físico para o cargo de guarda municipal de trânsito  

Anexo VIII – Da Prova Discursiva para o Cargo de Procurador Jurídico   

 
II. REQUISITOS BÀSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 
 

2.1.  O candidato aprovado no CONCURSO PÚBLICO de que trata este Edital será investido no cargo, 

caso sejam atendidas as seguintes exigências: 

 

a) Ter sido aprovado e classificado no Certame, na forma estabelecida neste Edital; 

b) Ter nacionalidade brasileira. No caso de nacionalidade Portuguesa, estar amparado pelo Estatuto 

de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo dos direitos políticos, na 

forma do disposto no art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972; 

c) Estar quite com as obrigações eleitorais; 

d) Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 

e) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da posse; 

f) Atender aos pré-requisitos constantes no anexo I deste Edital; 

g) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo/área de atuação, comprovada 

por atestado médico oficial. 

h) Apresentar declaração de acumulação ou não acumulação lícita de cada cargo; 

i) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achando-se no 

pleno gozo de seus direitos civis e políticos. 

j) Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais com dados atualizados até a data da posse; 

l) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargos, emprego ou função pública, 

ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição Federal ou caso a carga horária estiver 

dentro do permitido legalmente. 

m) Assinar Termo de Compromisso confirmando ciência e concordância com as normas 

estabelecidas pela Administração Pública.  

n) Conhecer, atender, aceitar e submeter-se às condições estabelecidas neste Edital, das quais não 

poderá alegar desconhecimento; 

o) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, por ocasião da posse. 

 

2.2.  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para a participação no concurso e investidura no cargo. 

 

2.3.  A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no subitem 2.1, impedirá a 

posse do candidato. 

 

III. DA INSCRIÇÃO 
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3.1. As Inscrições serão feitas via internet no endereço eletrônico 

www.institutomachadodeassis.com.br, o valor referente a taxa de inscrição encontra-se no anexo I 

deste edital. 

 

3.2.  Período de Inscrição: 13.05 a 12.06.2015.  

Período de Inscrição Reaberta: 21/04/2016 a 29/04/2016. 

 

3.3. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizará por solicitações de inscrições não 

recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

 

3.4. Após o preenchimento do formulário de inscrição pela Internet, o candidato deverá imprimir o 

boleto bancário no valor da inscrição, devendo ser pago EXCLUSIVAMENTE na CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL e CASAS LOTÉRICAS até o último dia de Inscrição. 

 

3.5. A solicitação de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o último dia de inscrição não 

será aceita. 

 

3.6. As informações prestadas nas solicitações das inscrições via Internet serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS do direito de excluir do 

Certame aquele que não preencher a ficha de inscrição de forma completa e correta. 

 

3.7. O candidato poderá obter informações referentes ao CONCURSO PÚBLICO no e-mail 

ima.picos2015@outlook.com, na sede do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS e por meio do telefone 

(86) 3303-3146. 

 

3.8.  As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato 

e/ou do seu procurador. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS dispõe do direito de excluir do certame 

o candidato, cuja ficha for preenchida com dados incorretos, incompletos ou se constatar, 

posteriormente, que os mesmos são inverídicos. 

3.8.1.   Ao preencher o formulário de inscrição é vedada qualquer alteração posterior. 

3.8.2.  Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento do correspondente bancário na 

localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente. 

3.8.3. Não será concedida ISENÇÃO da taxa de inscrição. 

3.8.4. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 

salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Municipal. 

3.8.5. A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a realização do 

Concurso, não podendo o candidato, portanto, sob hipótese alguma, alegar desconhecimento das 

normas estabelecidas no presente Edital. 

3.8.6. A partir da data estabelecida no cronograma atualizado o candidato poderá conferir, no 

endereço eletrônico do INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, os locais e horários para realização das 

provas. 
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3.8.7. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horário de 

realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente o Edital e os comunicados a 

serem divulgados no site www.instmachadodeassis.com.br. 

3.8.8. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de 

nascimento e outros deverão ser corrigidos dentro do prazo para interposição de recursos 

referentes às inscrições deferidas. 

3.8.9. Caso haja necessidade de comprovação de pagamento pelo candidato, a Organizadora poderá 

solicitá-lo posteriormente. Portanto, cabe ao candidato guardar o original do seu comprovante de 

pagamento, evitando, assim, futuros transtornos. 

 

IV. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
 

4.1. Serão reservadas às pessoas portadoras de necessidades especiais, em caso de aprovação, 5% 

(cinco) por cento do exato número de vagas determinadas para o cargo neste Edital, desde que, a 

deficiência de que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo para o qual concorre. 

4.1.1. Na falta de candidatos aprovados para a vaga reservada aos portadores de 

necessidades especiais, esta será preenchida pelos demais selecionados, com a estrita 

observância da ordem classificatória. 

 

4.2. Serão consideradas necessidades especiais somente aquelas conceituadas na medicina 

especializada enquadradas nas categorias descritas no art.4º do Decreto Federal nº 3298/99, com 

redação dada pelo Decreto nº 5296, de 2004. 

4.2.1. De acordo com o referido Decreto, o candidato portador de necessidades especiais 

deverá  identifica-la na ficha de inscrição, declarando, ainda, estar ciente das atribuições do 

cargo e de que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas 

atribuições. 

 

4.3. As pessoas portadoras de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas 

no Decreto 3.298/99, particularmente em seu Artigo 40, participarão do Certame em igualdade de 

condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos 

critérios de aprovação, horário, local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os 

candidatos. 

4.3.1.  A solicitação de condições especiais será atendida, segundo os critérios de viabilidade 

e de razoabilidade. 

 

4.4. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar, no ato da inscrição: 

a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código da Classificação Internacional de Doenças – CID; 

b) Solicitação do acompanhamento para realizar prova com monitor ou a confecção da prova 

ampliada, para os portadores de deficiência (cegos ou amblíopes); 

c) Solicitação de tempo adicional para realização da prova, com justificativa de parecer emitido 

por especialista da área de sua deficiência, para os candidatos cuja deficiência 

comprovadamente assim o exigir. Esta deverá ser requerida no prazo determinado para as 

inscrições. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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4.4.1. O cumprimento da alínea “a” é indispensável e determinará sua inclusão do candidato 

como portador de necessidade especial. O não atendimento da alínea “b” desobrigará a 

organização do concurso da confecção de prova ampliada para cegos ou amblíopes. 

4.4.2.  O candidato portador de necessidade especial deverá escanear cópia da ficha de 

inscrição juntamente com a documentação descrita no item 4.4, “a” e enviar até o último dia 

da inscrição, para o e-mail ima.picos2015@outlook.com, com o título “PNE – 

Requerimento”. 

 

4.4.2.1. O envio da documentação incompleta, fora do prazo acima definido ou por outra via 

diferente do e-mail, causará o indeferimento do pedido de inscrição como portador de 

necessidade especial e fará com que o candidato participe do certame em igualdade de 

condições com os demais candidatos.  

 

4.5. O candidato portador de necessidade especial que, no ato da inscrição, não declarar esta 

condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

 

4.6. A classificação dos candidatos optantes pela reserva de vaga aos portadores de necessidade 

especial dar-se-á no exato número de vaga da reserva, constando na lista geral de classificação do 

cargo a concorrer, e em lista específica para deficientes. 

 

4.7. O candidato portador de necessidade especial, se habilitado e classificado, será antes de sua 

nomeação, submetido à avaliação de Equipe Multiprofissional indicada pela Prefeitura Municipal de 

PICOS, na forma do disposto no art. 43 do Decreto nº 3298, de 20/12/99, que verificará sua 

qualificação como portador de necessidades especiais ou não, bem como, o seu grau de capacidade 

para o exercício do cargo. 

 

4.8. A Prefeitura Municipal de PICOS seguirá a orientação do parecer da Equipe Multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato como portador de necessidades especiais e 

sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, não cabendo recurso dessa 

decisão. 

 

4.9. A data de comparecimento do candidato portador de necessidade especial aprovado perante a 

Equipe Multiprofissional ficará a cargo da Prefeitura Municipal de PICOS. 

4.9.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou 

a ausência do candidato portador de necessidade especial à avaliação da Equipe 

Multiprofissional. 

 

4.9.3.  Caso o candidato não tenha sido classificado como portador de necessidade especial ou sua 

deficiência não tenha sido julgada compatível com o exercício das atribuições do cargo, este passará a 

concorrer juntamente com os candidatos de ampla concorrência, observada a rigorosa ordem de 

classificação, não cabendo recurso dessa decisão. 

 

V. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 

5.1. As provas serão aplicadas na cidade de PICOS.  
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5.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 40 (quarenta) 

questões para os cargos de nível fundamental e médio e 60 (sessenta) questões para os cargos 

de professor e de nível superior, sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas 

em que somente uma é correta, de caráter eliminatório e classificatório, compatíveis com o nível de 

escolaridade, com a formação acadêmica exigida, com as atribuições do cargo e conteúdo 

programático presente no Anexo III deste Edital, atendendo à especificidade do cargo. 

 

5.2.1. A prova objetiva terá a duração de 04 (quatro) horas para os cargos de nível superior 

e de 03 (três) horas para os demais níveis, no dia: 

 a) 29.05.2016, para os cargos de Nível Fundamental e Médio; 

b) 05.06.2016, para os cargos de Nível Superior e Cargos de Professor. 

5.2.1.1. O horário da prova será divulgado na data de divulgação da relação definitiva dos 

candidatos inscritos para cada cargo.  

 

5.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 

antecedência de 01 (uma) hora do horário determinado para o início das provas, sendo que não 

serão admitidos nos locais de prova os candidatos que se apresentarem após o horário determinado 

para o início dos exames. 

 

5.4. O candidato deverá comparecer ao local da prova na data prevista neste Edital munido de caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de identificação e 

comprovante de pagamento de inscrição. 

 

5.5. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteiras funcionais sem 

valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 

 

5.6. Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo de 

documento. 

 

5.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o 

documento de identificação original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar Boletim 

de Ocorrência de órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias ou outro documento de 

identificação com foto conforme elencado no subitem 5.4. e 5.5. 

 

5.8. Eventualmente, se, por qualquer motivo, o nome do candidato não constar das Listas de 

Presença, mas este apresente o comprovante de pagamento de inscrição, o mesmo poderá participar 

do certame, devendo tal fato ser registrado em Ata de Ocorrência da Sala. 

5.8.1. Em caso de eventuais erros verificados quanto ao nome do candidato, sexo, data de 

nascimento, endereço e número do documento de identidade, as correções serão feitas 

imediatamente no dia das provas e deverão ser registradas em Ata de Ocorrência de Sala. 

 

5.9. Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos portarem boné e utilizarem 

aparelhos celulares ou similares, calculadoras ou similares, walkman, ipods, receptores ou similares, 
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relógios, livros, anotações, impressos ou quaisquer outros materiais de consulta, bem como a 

comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que descumprir essa 

determinação. 

 

5.10. Será EXCLUÍDO da seleção o candidato que: 

a) Apresentar-se após o horário estabelecido; 

b) Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 

c) Não apresentar o documento de identidade exigido; 

d) Ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal, ou antes de decorrida 1 (uma) hora do 

início da mesma; 

e) Durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como 

utilizar-se de livros, notas ou impressos não permitidos, inclusive textos copiados de páginas da 

Internet; 

f) Lançar mão de qualquer meio ilícito para a execução da prova objetiva; 

g) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos estabelecidos pela Comissão Executiva do 

Certame; 

h) Desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo durante a realização da prova 

objetiva; 

i) Marcar o cartão-resposta nos campos referentes à inscrição e cargo; 

j) Não assinar o cartão-resposta; 

 

 5.11. Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver o Cartão Resposta, devidamente preenchido, e 

o Caderno de Questões. Somente o Cartão Resposta será considerado para a correção da prova. 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de 

aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 

5.12. Será atribuído nota ZERO à questão da prova que contiver mais de uma resposta assinalada ou 

não for transcrita do caderno de prova para o Cartão Resposta. 

 

 5.13. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para as provas escritas objetivas de 

conhecimentos gerais e específicos, nem substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato, 

seja qual for o motivo alegado. 

5.13.1. Será eliminado o candidato que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar 

com letra de forma o cartão – resposta. 

5.13.2. Na correção do cartão – resposta, será atribuída nota zero às questões rasuradas, com 

mais de uma opção assinalada e aquelas marcadas de forma incorreta, além do local de 

marcação ou em branco. O preenchimento do cartão – resposta deve se processar na forma 

do modelo descrito na capa da prova.  

5.13.3. Qualquer anormalidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, 

ou mesmo que não esteja ela prevista no programa, deverá ser arguida em sede de Recurso, 

no prazo estabelecido neste Edital. (Anexo III– Cronograma). 

 

5.14. No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação de provas e/ou pela Comissão responsável, informações referentes ao conteúdo das 

provas. 
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5.15. Na Prova Escrita Objetiva, o valor do(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente 

anulada(s) será atribuído a todos os candidatos. 

  

5.16. Mediante eventual necessidade de o candidato ausentar-se da sala no decorrer da prova, será 

acompanhado por um fiscal. 

 

5.17. A prova será corrigida através de leitora ótica, garantindo-se a absoluta imparcialidade do 

resultado. 

 

5.18. O gabarito das provas escritas objetivas será divulgado na data constante no Cronograma de 

Execução do Concurso, Anexo III deste Edital. 

 

5.19. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 

levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável 

pela guarda da criança, não sendo admitido o ingresso de qualquer outra pessoa. 

 

5.20. Não será concedido tempo adicional para execução da prova escrita à candidata devido ao 

tempo despendido com a amamentação. A candidata poderá levar crianças sob sua responsabilidade 

apenas no caso de amamentação. 

 

5.21. O INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 

ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles 

causados. 

 

5.22. Em hipótese alguma haverá vista ou revisão de provas, facultada, no entanto, a interposição de 

recursos contra o resultado do gabarito da prova objetiva. 

 

5.23. Qualquer alteração no Cronograma de Execução do Concurso – Anexo III será divulgada no 

endereço eletrônico www.instmachadodeassis.com.br bem como a relação das notas da prova 

objetiva em ordem de classificação dos candidatos para o cargo. 

 

VI. JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 

 

6.1. Será considerado habilitado na Prova Objetiva, o candidato que obtiver, no mínimo, 60% 

(sessenta por cento) do somatório dos pontos correspondentes ao conjunto das modalidades que 

compõem a Prova Objetiva. 

 

6.2. Será eliminado do Certame o candidato que não atingir o mínimo de 50% (cinquenta) por cento 

das questões na prova de conhecimentos específicos. 

6.2.1 Será eliminado do Certame o candidato que obtiver pontuação 0 (zero) em qualquer 

disciplina individualmente considerada. 

 

6.3. O candidato não habilitado será EXCLUÍDO do Certame. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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6.4. As provas para o cargo contemplado neste Concurso obedecerão à seguinte estrutura, conforme 

o Quadro a seguir, deste Edital: 

 

CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (COMPLETO E INCOMPLETO) 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA Nº DE QUESTOES PESO PONTOS 

AGENTE DE ENDEMIA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

BOMBEIRO HIDRÁULICO 

BORRACHEIRO 

CARPINTEIRO 

ELETRICISTA 

GARI 

JARDINEIRO 

MECÂNICO 

MERENDEIRA 

MOTOBOY 

MOTORISTA 

MOTORISTA “D” 

MÚSICO (TODAS AS CATEGORIAS) 

MOTORISTA-SOCORRISTA SAMU 

OPERADOR DE MÁQUINAS TRATORISTAS 

PEDREIRO 

VIGIA 

LINGUA 
PORTUGUESA 

15 1,0 15 

MATEMÁTICA 05 1,0 05 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DA 

ÁREA  
20 1,0 20 

TOTAL 40   40 

 

CARGOS DE ENSINO MÉDIO 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTOES 
PESO PONTOS 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

AGENTE DE DEFESA CIVIL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

RADIO OPERADOR SAMU 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

TÉCNICO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

LINGUA 
PORTUGUESA 

10 1,0 10 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DA 

ÁREA  
30 1,0 30 



ESTADO DO PIAUÍ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS  

CNPJ Nº: 06.553.804/0001-02  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

 

11 

TOTAL 
40   40 

 

 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO E CARGOS DE PROFESSOR 

CATEGORIA FUNCIONAL DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTOES 
PESO PONTOS 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

ANALISTA DE PREVIDÊNCIA 

ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 

ANALISTA PROCESSUAL 

 TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

ARQUITETO 

ASSISTENTE SOCIAL 

ASSISTENTE SOCIAL NASF 

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

BIBLIOTECÁRIO 

BIOMÉDICO/FARMACEUTICO 

CONTADOR 

ENFERMEIRO (TODOS) 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

ENGENHEIRO CIVIL 

FISCAL AMBIENTAL 

FISIOTERAPEUTA NASF 

FONOAUDIÓLOGO  (TODOS) 

JORNALISTA 

MÉDICO (TODOS) 

MÉDICO VETERINÁRIO 

MONITOR DE ESPORTE E LAZER 

NUTRICIONISTA (TODOS) 

ODONTÓLOGO (TODOS) 

PEDAGOGO (COM ESPECIALIZAÇÃO EM 
PSICOPEDAGOGIA) 

PROCURADOR JURÍDICO 

PROFESSOR (TODOS) 

PSICÓLOGO (TODOS) 

PSICOPEDAGOGO 

TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 
(RETIFICADO) 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

LINGUA 
PORTUGUESA 

10 1,0 10 

INFORMÁTICA 05 1,0 05 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
E MATEMÁTICO 

05 1,0 05 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DA 

ÁREA 

40 

 
1,5 

60 

 

TOTAL 60   80 
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6.5. Os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas serão divulgados em até 48h (quarenta 

e oito horas) após a realização das provas no site eletrônico (www.instmachadodeassis.com.br). 

     

VII.  DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1. Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso, o candidato que obtiver, 

cumulativamente: 

 

a) No mínimo, 60% (sessenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto 

das modalidades da prova escrita objetiva; 

b) No mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos 

específicos; 

c) Não zerar nenhuma das disciplinas consideradas isoladamente. 

c) Será considerado APROVADO o candidato que, ao final do resultado da prova objetiva (e 

das demais fases, caso haja), constar numa posição dentro do número de vagas 

disponibilizadas; 

d) Será considerado CLASSIFICADO o candidato que, ao final do resultado da prova 

objetiva (e das demais fases, caso haja), constar numa posição que esteja em até 03 (três) 

vezes o número de vagas previstas neste Edital, sem contar os candidatos aprovados e se 

utilizando os critérios de desempate previstos no item 7.3. 

 

7.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da Nota Final, em lista de 

classificação para o cargo. Sendo que tais candidatos constarão da lista de classificação final e serão 

convocados para tomarem posse de acordo com a necessidade e conveniência da Administração 

Pública. 

7.21 – O candidato que tomar posse não poderá pleitear transferência para outro local 

diferente do local de lotação de seu cargo durante o período de estágio probatório de 03 

(três) anos, somente sendo possível a sua transferência depois deste período por interesse 

e conveniência da Administração Pública Municipal.  

 

7.3. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos na prova objetiva, terá preferência, 

nessa ordem, o candidato que: 

 

a) Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único 

do art. 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).  

b) Tiver obtido maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; 

c) Não sendo abrangido pela definição de Idoso, da Lei nº 10.741/2003, seja mais velho; 

d) Tiver exercido efetivo da função de jurado, nos termos da Lei nº 11.690/2008, sendo que 

cabe ao candidato a comprovação de tal situação quando da divulgação do resultado 

preliminar da prova objetiva, momento em que deverá recorrer, caso esteja nessa hipótese; 

e) Tiver maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral na função de mesário, sendo que 

cabe ao candidato a comprovação de tal situação quando da divulgação do resultado 

preliminar da prova objetiva, momento em que deverá recorrer, caso esteja nessa hipótese; 

f) Tiver maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral na função de mesário;   
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g) Os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto Machado de Assis juntamente à Comissão 

Especial do Concurso. 

 

7.4. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos no total de pontos do resultado final, 

obtidos do somatório da prova objetiva com a prova de títulos, terá preferência o candidato que 

obtiver maior pontuação na prova objetiva. Caso o empate permaneça, se aplicarão os critérios 

dispostos no item acima. 

 

 

VIII. DOS RECURSOS 

 

8.1. Será admitido recurso quanto: 

a) às inscrições indeferidas e deferidas com erro material; 

b) às questões das provas objetivas e gabaritos preliminares; 

c) ao resultado final. 

 

8.2.  Apenas o próprio candidato estará habilitado a interpor recurso quanto à prova objetiva em face 

de erro de formulação de questões e na correção.  

 

8.3.  Os recursos deverão ser interpostos em concordância com o cronograma estabelecido em Edital 

e apresentado no Anexo III. 

8.3.1. Caberá recurso no prazo de 03 (três) dias uteis após publicação do resultado final, 

EXCLUSIVAMENTE, para que haja a retificação de eventual erro material.   

  

8.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido, devidamente 

fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.  

8.4.1Os recursos deverão ser feitos de forma EXCLUSIVA por e-mail 

(ima.picos2015@outlook.com), sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o correto 

escaneamento dos documentos enviados. 

 

8.5. Somente será apreciado o recurso interposto dentro do prazo. 

 

8.6. Os candidatos deverão enviar o recurso uma única vez para cada questão. Cada questão ou item 

deverá ser apresentado em e-mail separado e conforme modelo de recurso apresentado no Anexo VI 

deste Edital. 

 

8.6.1 Em nenhuma hipótese haverá apreciação de mais de um recurso por e-mail ou de 

recurso de mais de um candidato por e-mail. Para cada questão de cada candidato deverá ser 

enviado um único e próprio e-mail. 

 

8.7. Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile (fax), telex, telegrama, de forma presencial 

ou outro meio que não seja o especificado neste Edital. 

 

8.8. A Banca Examinadora para o CONCURSO PÚBLICO constitui-se como única e última instância 

para a análise dos recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
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adicionais. 

 

8.9. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste item ou enviados 

para endereço diferente do disposto no item 8.4.1 não serão avaliados. 

 

8.10. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(os) a 

todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação de recurso. 

 

8.11. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão 

corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial definitivo. 

 

8.12.  Poderá haver eventualmente alteração da classificação inicial obtida para uma classificação 

superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota 

mínima exigida para a prova. 

 

8.13. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer, coletivamente, tanto quanto aos pedidos que 

forem deferidos como aos indeferidos. 

 

8.14. Após o julgamento dos recursos, os mesmos serão irrecorríveis na esfera administrativa. 

 

8.15. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio do site do 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, www.instmachadodeassis.com.br, e ficarão disponibilizadas 

pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da data de sua divulgação. 

 

IX. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

9.1. O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva será divulgado pelo INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

no endereço eletrônico  www.instmachadodeassis.com.br , de acordo com as datas estabelecidas 

no cronograma atualizado. 

 

9.2. O resultado final do Certame será homologado pelo Chefe do Executivo Municipal, publicado no 

Diário Oficial dos Municípios, no site da Prefeitura Municipal de PICOS e no site do Instituto Machado 

de Assis, respeitando rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados. 

 

X. DO PROVIMENTO DOS CARGOS 

 

10.1. A posse no cargo ocorrerá após a publicação do ato de nomeação ou de admissão no Diário 

Oficial dos Municípios. 

 

10.2. Os candidatos habilitados serão nomeados pela administração, conforme o número de vagas 

existentes e seguindo rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o percentual de 

5% (cinco por cento) das vagas existentes para os candidatos portadores de deficiência. 

 

10.3. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar, no ato da posse: 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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a) Laudo Médico original atestando a especificidade, grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código da Classificação Internacional de Doenças - CID; 

10.3.1.  O cumprimento da alínea "a" é indispensável e determinará a não inclusão do 

candidato como portador de necessidade especial; 

10.3.2. O laudo médico terá validade somente para este CONCURSO PÚBLICO e não serão 

devolvidas nem fornecidas cópias desse laudo. 

 

10.4. A convocação dos classificados para o preenchimento das vagas disponíveis será feita pelo 

Diário Oficial dos Municípios, que estabelecerá o horário, dia e local para a apresentação do 

candidato bem como por meio de correspondência oficial endereçada ao domicílio do mesmo. 

 

10.5.  Perderá os direitos decorrentes do Certame, não cabendo recurso, o candidato que: 

a) não comparecer na data, horário e local estabelecido na convocação. 

b) não aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal 

de PICOS. 

c) recusar nomeação, ou consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou entrar em exercício nos 

prazos estabelecidos pela Legislação Municipal vigente. 

 

10.6. Somente será investido no cargo o candidato que for julgado apto física e mentalmente para o 

exercício do mesmo. 

 

10.7. Não será investido em cargo público o candidato que acumular cargo público, ressalvados os 

casos previstos na Constituição ou caso a carga horária estiver dentro do permitido legalmente. 

 

10.8. Não será contratado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, 

inexata para fins de nomeação e não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital na data de 

convocação para apresentação de documentação. 

 

10.9. Após a nomeação, o candidato deverá entregar a documentação comprobatória dos Requisitos 

para Investidura do Cargo, especificada neste Edital e na Lei de Organização Administrativa 

Municipal e outros documentos que a Prefeitura Municipal de PICOS julgar necessários conforme 

Edital de Convocação publicado no Diário Oficial dos Municípios e no site do Instituto Machado de 

Assis. Caso o Candidato não apresente a documentação exigida neste Edital, não será investido no 

cargo. 

 

 

XI. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. As disposições e instruções contidas nas Capas das Provas e nos Cartões-Resposta constituem 

normas que complementarão o presente Edital.   

 

11.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 

aceitação das condições do Certame, tais como se acham estabelecidas no Edital e a Lei de 

Organização Administrativa do Município de PICOS, bem como em eventuais aditamentos e 

instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais não poderá alegar 
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desconhecimento. 

 

11.3. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 

dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores não serão objeto de avaliação nas 

provas do Concurso. 

 

11.4. A inexatidão das afirmativas ou irregularidades de documentos, ou outras irregularidades 

constatadas no decorrer do processo, verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da 

inscrição, prova ou a nomeação do candidato, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, 

cível ou criminal cabíveis. 

 

11.5. Todos os atos relativos à presente avaliação seletiva, convocações, avisos e resultados ficarão a 

cargo da Prefeitura Municipal de PICOS e serão publicados no Diário Oficial dos Municípios, não 

sendo fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Certame pela 

entidade organizadora do certame. 

 

11.6. Cabe à Prefeitura Municipal de PICOS o direito de aproveitar os candidatos classificados, em 

número estritamente necessário para o provimento do cargo vago existente e que vierem a existir 

durante o prazo de validade do Concurso, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total 

dos habilitados. 

 

11.7. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades 

da Prefeitura Municipal de PICOS. 

 

11.8.  Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, endereço, telefone para contato) constantes 

na Ficha de Inscrição/Formulário de Inscrição, o candidato deverá dirigir-se à sala de coordenação 

do local em que estiver prestando provas e solicitar a correção. 

 

11.9. É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados, até que se 

expire o prazo de validade do Certame, para viabilizar os contatos necessários, sob pena de 

quando for nomeado, perder o prazo para tomar posse, caso não seja localizado. 

 

11.10. A Prefeitura Municipal de PICOS e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam 

por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

 

a) endereço não atualizado; 

b) endereço de difícil acesso; 

c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado 

do candidato; 

d) correspondência recebida por terceiros 

e) e-mail não recebido por erro de envio do candidato. 

 

11.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação 

dos candidatos para as provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou 
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aviso a ser publicado. 

 

11.12. O candidato só será considerado habilitado pela Administração para ser nomeado, se 

preencher os requisitos deste Edital e da Lei de Organização Administrativa do Município de PICOS. 

  

11.13. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 

classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e 

homologação em órgão de divulgação oficial. 

 

11.14. Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora do Certame e, quando for o caso, pela Prefeitura Municipal de PICOS e pelo INSTITUTO 

MACHADO DE ASSIS, no que a cada um couber. 

 

11.15. As despesas relativas à participação do candidato no Certame e à apresentação para posse e 

exercício correrão a expensas do próprio candidato. 

 

11.16. A Prefeitura Municipal de PICOS e o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS não se responsabilizam 

por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a esta Seleção. 

 

11.17. São impedidos de participarem deste Certame os funcionários do INSTITUTO MACHADO DE 

ASSIS e seus parentes, consanguíneos ou por afinidade, até 3º (terceiro) grau. 

 

11.18. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

PICOS, 22 de abril de 2016. 

 

WALMIR LIMA 

Prefeito do Município de  PICOS –PI 
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ANEXO I 

 

DEMONSTRATIVO – CÓDIGO, CARGO, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, 

SALÁRIO BÁSICO, VALOR TAXA INSCRIÇÃO E REQUISITOS. 

 

 
 

C
Ó

D
IG

O
 

CARGO C/H SEMANAL VENCIMENTO 

R$ 

TAXA  REQUISITOS VAGAS 

101 Administrador de 

Empresas 

20H R$ 1.643,08 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Administração e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

02 

102 Agente Comunitário de 

Saúde/Bairro Ipueiras 

40H R$1.164,00 R$70,00 Ensino Médio 

Completo e residir na 

área da comunidade 

em que atuar, desde a 

data da publicação do 

edital (Lei 

11.350/2006). 

01 

103 Agente de Defesa Civil 40H R$849,87 R$70,00 Ensino Médio Completo 01 

104 Agente de Endemia 40H R$1.014,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Completo 

06 + 01 

PNE 

105 Analista de Previdência 30H R$1.643,08 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Administração, ou 

Economia, ou Ciências 

Contábeis ou Direito, 

com registro, no 

Conselho ou Órgão 

Fiscalizador do 

Exercício da Profissão 

(Exceto para os 

bacharéis em Direito) 

01 
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106 Analista de Suporte de 

Informática 

40H R$ 1.303,13 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Ciências 

da Computação 

04 

107 Analista Processual 20H R$ 1.303,13 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Direito 

03 

108  Técnico de Controle 

Interno 

40H R$ 1.303,13 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Administração, Ciências 

Contábeis, Direito ou 

Economia e (para todas 

as formações) Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

109 Arquiteto 20H R$ 1.643,08 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Arquitetura e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

110 Assistente Social 20H R$ 1.643,08 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Assistência Social e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

05 + 01 

PNE 

111 Assistente Social NASF 30H R$2.400,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Assistência Social e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

03 

112 Auditor de Controle 

Interno 

20H R$1.643,08 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Administração, Ciências 

Contábeis, Direito ou 

Economia e (para todas 

as formações, exceto 

para os formando em 

Direito) Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

01 
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113 Auditor Fiscal da Receita 

Municipal 

40H R$2.068,59 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Administração, Ciências 

Contábeis, Direito ou 

Economia e (para todas 

as formações, exceto 

para os formando em 

Direito) Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

03 

114 Auxiliar Administrativo 40H R$ 849,87 R$70,00 Ensino Médio Completo 33 + 02 

PNE 

115 Auxiliar de Serviços 

Gerais 

40H R$788.00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

63 + 03 

PNE 

116 Bibliotecário 40H R$1.303,13 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Biblioteconomia e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

01 

117 Biomédico ou 

Farmacêutico 

20H R$1.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Biomedicina ou 

Farmácia e Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

01 

118 Bombeiro Hidráulico 40H R$804,54 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

119 Borracheiro 40H R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

120 Carpinteiro 40H R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

121 Contador 30H R$1.643,08 R$ 100,00 Ensino Superior em 

Ciências Contábeis e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

02 
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122 Eletricista 40H R$804,54 R$40,00 Ensino Fundamental 

Completo 

03 

123 Enfermeiro 

Ambulatorial 

20H R$2.150,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Enfermagem e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

124 Enfermeiro ESF 40H R$4.300,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Enfermagem e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

05 + 01 

PNE 

125 Enfermeiro SAMU Regime de 

Plantão (escala 

de 24h/semana) 

R$ 1.600,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Enfermagem, 
Habilitação para o 

Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel, 

conforme Portaria nº 

2048/GM, de 

05/11/2002 e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

04 

126 Engenheiro Agrônomo 40H R$ 1.643,08 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Agronomia e Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

02 

127 Engenheiro Civil 20H R$1.643,08 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Engenharia Civil e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

03 

128 Fiscal Ambiental 40H R$1.303,13 R$100,00 Ensino Superior em 

Ciências Biológicas, 

Química, Engenharia 

Florestal ou Agronomia 

e (para todos) Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

02 

129 Fiscal de Obras e 

Posturas 

40H R$1.136,16 R$70,00 Ensino Médio Completo 04 + 01 

PNE 
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130 Fiscal de Serviços 

Públicos 

40H R$1.136,16 R$70,00 Ensino Médio Completo 04 

131 Fisioterapeuta NASF 30H R$2.400,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Fisioterapia e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

05 + 01 

PNE 

132 Fonoaudiólogo  20H R$1.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Fonoaudiologia e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

01 

133 Fonoaudiólogo NASF 40H R$2.400,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Fonoaudiologia e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

03 

134 Gari 40H R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

42 + 03 

PNE 

135 Guarda Municipal de 

Trânsito 

40H R$849,87 R$70,00 Ensino Médio Completo 

e ter Carteira Nacional 

de Habilitação na 

Categoria “AB” 

(RETIFICADO) 

03 

136 Jardineiro 40H R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

04 + 01 

PNE 

137 Jornalista 30h R$1.303,13 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Jornalismo 

ou em Comunicação 

Social com habilitação 

em Jornalismo 

03 

(RETIFIC

ADO) 

138 Mecânico 40H R$804,54 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 
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139 Médico Auditor 20H R$3.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

01 

140 Médico Clínico Geral 20H R$3.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina, 

Residência em Clínica 

Geral e Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

01 

141 Médico ESF 20H R$3.500,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

07 + 01 

PNE 

142 Médico Especialista em 

Ginecologia  

20H R$3.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina 

com Especialização em 

Ginecologia e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

143 Médico Especialista em 

Infectologia 

20H R$3.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina 

com Especialização em 

Infectologia e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

144 Médico Pediatra 20H R$3.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina 

com Especialização em 

Pediatria e Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

01 

145 Médico Perito da 

Previdência 

20H R$4.000,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

01 
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146 Médico Plantonista 

SAMU 

Regime de 

Plantão (escala 

de 24h/semana) 

R$3.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina, 

Habilitação para o 

Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel, 

conforme Portaria nº 

2048/GM, de 

05/11/2002 e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

04 

147 Médico Psiquiatra 20H R$ 3.200,00 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina 

com Especialização em 

Psiquiatria e Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

01 

148 Médico Veterinário 20H R$ 1.200,00 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Medicina 

Veterinária e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

149 Merendeira 40H R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

14 + 01 

PNE 

150 Monitor de Esporte e 

Lazer 

40H R$1.303,13 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Educação 

Física e Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

03 

151 Motoboy 40H R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação 

na Categoria “A” 

03 

152 Motorista 40H R$804,54 R$40,00 Ensino Fundamental 

Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação 

na Categoria “B” 

02 

153 Motorista “D” 40H R$804,54 R$40,00 Ensino Fundamental 

Completo e Carteira 

Nacional de Habilitação 

na Categoria “D” 

03 
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154 Motorista-Socorrista 

SAMU 

Regime de 

Plantão 

R$ 804,54 R$40,00 Ensino Fundamental 

Completo, Habilitação 

para o Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel, 

conforme Portaria nº 

2048/GM, de 

05/11/2002 e portar 

Carteira Nacional de 

Habilitação na Categoria 

“C” 

04 + 01 

PNE 

155 Músico (Bombo) 40h R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

156 Músico (Contra Baixo) 40h R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

157 Músico (Pratos) 40h R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

158 Músico (Saxofone 

Harmônico) 

40h R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

159 Músico (Trombone de 

Vara) 

40h R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

02 

160 Músico (Trompete) 40h R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

01 

161 Nutricionista 20H R$1.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Nutrição e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

03 

162 Nutricionista NASF 40H R$2.400,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Nutrição e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

03 
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163 Odontólogo Especialista 

em Buco-maxilar CEO 

20H R$2.150,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Odontologia com 

Especialização em 

Cirurgia e 

Traumatologia Buco-

maxilo facial e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

164 Odontólogo Especialista 

em Endodontia CEO 

20H R$2.150,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Odontologia com 

Especialização em 

Endodontia e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

165 Odontólogo Especialista 

em Periodontia CEO 

20H R$2.150,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Odontologia com 

Especialização em 

Periodontia e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

166 Odontólogo Especialista 

em Prótese CEO 

20H R$2.150,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Odontologia com 

Especialização em 

Prótese e Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

01 

167 Odontólogo PSB 40H R$4.300,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Odontologia e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

03 

168 Operador de Máquinas 

Tratoristas 

40H R$804,54 R$40,00 Ensino Fundamental 

Completo 

02 

169 Pedagogo Especialista 

em Psicopedagogia 

20H R$1.303,13 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Pedagogia 

e Especialização em 

Psicopedagogia 

04 
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170 Pedreiro 40H R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

02 

171 Procurador Jurídico 20H R$1.643,08 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Direito e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

04 

172 Professor de Artes 20h R$ 958,89 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Artes 

(RETIFICADO) 

03 

173 Professor de Ciências – 

Zona Rural 

20H R$958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Ciências 

Biológicas, Química ou 

Física, (todos) com 

habilitação para 

Magistério 

04 + 01 

PNE 

174 Professor de Ciências – 

Zona Urbana 

20H R$958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Ciências 

Biológicas, Química ou 

Física, (todos) com 

habilitação para 

Magistério 

03 

175 Professor de Dança 20H R$958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Educação 

Física com habilitação 

para Magistério e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

01 

176 Professor de Educação 

Física – Zona Rural 

20H R$958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Educação 

Física com habilitação 

para Magistério e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

11 + 01 

PNE 

177 Professor de Educação 

Física – Zona Urbana 

20H R$958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Educação 

Física com habilitação 

para Magistério e 

Registro no Conselho de 

Classe Competente 

07 + 01 

PNE 
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178 Professor de Ensino 

Fundamental – Zona 

Rural 

20H R$958,89 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Pedagogia, 

com habilitação legal 

para Magistério ou 

Normal Superior 

(RETIFICADO) 

19 + 01 

PNE 

179 Professor de Ensino 

Fundamental – Zona 

Urbana 

20H R$958,89 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Pedagogia, 

com habilitação legal 

para Magistério ou 

Normal Superior 

(RETIFICADO) 

28 + 02 

PNE 

180 Professor de Geografia – 

Zona Rural 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Geografia 

com habilitação para 

Magistério 

06 + 01 

PNE 

181 Professor de Geografia – 

Zona Urbana 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Geografia 

com habilitação para 

Magistério 

02 

182 Professor de História – 

Zona Rural 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em História 

com habilitação para 

Magistério 

04 + 01 

PNE 

183 Professor de História – 

Zona Urbana 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em História 

com habilitação para 

Magistério 

03 

184 Professor de Informática 20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Ciências 

da Computação com 

habilitação para 

Magistério 

03 

185 Professor de Inglês – 

Zona Rural 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Língua 

Inglesa com habilitação 

para Magistério 

01 

186 Professor de Inglês – 

Zona Urbana 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Língua 

Inglesa com habilitação 

para Magistério 

01 
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187 Professor de Matemática 

– Zona Rural 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Matemática com 

habilitação para 

Magistério 

03 

188 Professor de Matemática 

– Zona Urbana 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Matemática com 

habilitação para 

Magistério 

02 

189 Professor de Música 20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Música 

com habilitação para 

Magistério 

01 

190 Professor de Português 

– Zona Rural 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Língua 

Portuguesa com 

habilitação para 

Magistério 

03 

191 Professor de Português 

– Zona Urbana 

20H R$ 958,89 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Língua 

Portuguesa com 

habilitação para 

Magistério 

03 

192 Professor Infantil – Zona 

Rural 

20H R$958,89 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Pedagogia, 

com habilitação legal 

para Magistério ou 

Normal Superior 

(RETIFICADO)  

23 + 02 

PNE 

193 Professor Infantil – Zona 

Urbana 

20H R$958,89 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Pedagogia, 

com habilitação legal 

para Magistério ou 

Normal Superior 

(RETIFICADO)  

16 + 02 

PNE 

194 Psicólogo 20H R$ 1.200,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Psicologia 

e Registro no Conselho 

de Classe Competente 

03 
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195 Psicólogo com 

Especialização em 

Psicopedagogia 

20H R$ 1.303,13 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Psicologia, 

Especialização em 

Psicopedagogia e 

Registro no Conselho de 

Classes Competente 

01 

196 Psicólogo NASF 40H R$ 2.400,00 R$ 100,00 Ensino Superior 

Completo em Psicologia 

e Registro no Conselho 

de Classe Competente 

03 

197 Radio Operador SAMU Regime de 

Plantão 

(12/36h) 

R$788,00 R$70,00 Ensino Médio Completo, 

e Curso Técnico em 

Rádio Operador  

04 + 01 

PNE 

198 Técnico Agrícola 40H R$849,87 R$70,00 Ensino Médio Completo 

e Curso Técnico em 

Técnico Agrícola 

01 

199 Técnico de Laboratório 40H R$900,00 R$70,00 Ensino Médio Completo 

e Curso Técnico em 

Técnico de Laboratório 

ou Técnico de Análises 

Clínicas ou Técnico em 

Patologia Clínica 

01 

200 Técnico de Enfermagem 

– Zona Urbana 

40H R$900,00 R$70,00 Ensino Médio Completo, 

Curso Técnico em 

Técnico de Enfermagem, 

e Registro no Conselho 

de Classe Competente 

06 + 01 

PNE 

201 Técnico de Enfermagem 

SAMU 

Regime de 

Plantão 

(12/36h) 

R$900,00 R$70,00 Ensino Médio Completo, 

Curso Técnico em 

Técnico de Enfermagem, 

Habilitação para o 

Atendimento Pré-

Hospitalar Móvel, 

conforme Portaria nº 

2048/GM, de 

05/11/2002 e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

07 + 01 

PNE 

202 Técnico de Enfermagem 

–Zona Rural 

40H R$900,00 R$70,00 Ensino Médio Completo, 

Curso Técnico em 

Técnico de Enfermagem, 

e Registro no Conselho 

de Classe Competente 

04 + 01 

PNE 
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203 Técnico de Prótese 

Dentária 

40H R$900,00 R$70,00 Ensino Médio Completo, 

Curso Técnico em 

Prótese Dentária e 

Registro no Conselho de 

Classes Competente 

01 

204 Técnico de Vigilância em 

Saúde 

40H R$900,00 R$70,00 Ensino Médio Completo 

e Curso Técnico em 

Técnico em Vigilância 

em Sanitário 

01 

205 Técnico Fiscal da 

Receita Municipal 

(RETIFICADO) 

40H R$1.555,14 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em 

Administração, Ciências 

Contábeis, Direito ou 

Economia e (para 

qualquer uma das 

formações) Registro no 

Conselho de Classe 

Competente 

04 + 01 

PNE 

206 Terapeuta Ocupacional 30H R$ 2.400,00 R$100,00 Ensino Superior 

Completo em Terapia 

Ocupacional e Registro 

no Conselho de Classe 

Competente 

01 

213 Vigia  Escala de 

12h/36h 

R$788,00 R$40,00 Ensino Fundamental 

Incompleto 

40 + 02 

PNE 

214 Agente Comunitário de 

Saúde/Bairro Pedrinhas 

40H R$ 1.164,00 R$ 70,00 Ensino Médio Completo 

e residir na área da 

comunidade em que 

atuar, desde a data da 

publicação do Edital (Lei 

nº 11.350/2006) 

01 

215 Agente Comunitário de 

Saúde/Bairro Centro 

40H R$ 1.164,00 R$ 70,00 Ensino Médio Completo 

e residir na área da 

comunidade em que 

atuar, desde a data da 

publicação do Edital (Lei 

nº 11.350/2006) 

01 

216 Agente Comunitário de 

Saúde/Bairro Paroquial 

40H R$ 1.164,00 R$ 70,00 Ensino Médio Completo 

e residir na área da 

comunidade em que 

atuar, desde a data da 

publicação do Edital (Lei 

nº 11.350/2006) 

01 
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217 Agente Comunitário de 

Saúde/Bairro São 

Sebastião 

40H R$ 1.164,00 R$ 70,00 Ensino Médio Completo 

e residir na área da 

comunidade em que 

atuar, desde a data da 

publicação do Edital (Lei 

nº 11.350/2006) 

01 

218 Agente Comunitário de 

Saúde/Bairro Passagem 

das Pedras 

40H R$ 1.164,00 R$ 70,00 Ensino Médio Completo 

e residir na área da 

comunidade em que 

atuar, desde a data da 

publicação do Edital (Lei 

nº 11.350/2006) 

01 

219 Agente Comunitário de 

Saúde/Bairro Boa Vista 

40H R$ 1.164,00 R$ 70,00 Ensino Médio Completo 

e residir na área da 

comunidade em que 

atuar, desde a data da 

publicação do Edital (Lei 

nº 11.350/2006) 

01 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

CARGOS: NÍVEL FUNDAMENTAL  

Compreensão de textos. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e semivogais; encontros 

vocálicos, consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Ortografia: 

emprego das letras, divisão silábica e acentuação gráfica. Classes de palavras: substantivos, adjetivos, 

artigos, pronomes, verbos e advérbios. Emprego dos conectivos: preposições e conjunções. 

Concordância nominal e verbal. Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Emprego dos sinais 

de pontuação. 

 

CARGOS: NÍVEL MÉDIO 

Interpretação de textos de diferentes gêneros. Comunicação verbal e não - verbal, elementos da 

comunicação verbal e funções da linguagem. Fonética e fonologia: fonemas, vogais, consoantes e 

semivogais; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos, classificação das palavras quanto à sílaba 

tônica, paronímia e homonímia; ortoépia e prosódia. As classes de palavras - definições, 

classificações, formas e flexões, emprego: substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, 

preposições e conjunções. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência 

nominal. Ortografia: acentuação gráfica, uso da crase, emprego do hífen e divisão silábica. Pontuação: 

sinais de pontuação. Estilística: figuras de linguagem, figuras de palavras, figuras de sintaxe, figuras 

de pensamento. Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua. Semântica: denotação 

e conotação, significação das palavras (sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo), polissemia e 

homonímia. Interpretação e análise de textos: compreensão de texto literário ou não-literário. 

 

CARGOS: PROFESSOR E TODOS DE NÍVEL SUPERIOR  (RETIFICADO) 

Interpretação de textos de diferentes gêneros. Língua, Linguagem e fala - signos, índices, ícones e 

símbolos. Os signos linguísticos, significantes e significados, os conceitos de gramática. Estrutura e 

elementos de textos normativos, descritivos e dissertativos. Coesão e coerência textuais. A coerência 

e o texto da relação entre coerência e coesão. Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. O 

vocábulo formal, análise mórfica: princípios Básicos e Auxiliares; Tipos de morfemas. Estrutura: 

Formação do vocábulo; Tipos de derivação; Processos de Composição; Outros processos de formação 

de palavras; Flexão nominal e verbal; Concordâncias verbal e nominal; Período simples e composto; 

Termos da oração: Essenciais integrantes e acessórios. Tipos de orações; Sintagma e seus tipos; 

Orações coordenadas e subordinadas; Orações independentes coordenadas entre si; Orações ou 

período interferentes; Orações subordinadas. 
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MATEMÁTICA  

 

CARGOS: NÍVEL FUNDAMENTAL  

Noções de conjuntos; números inteiros, operações fundamentais; problemas envolvendo as 

operações fundamentais; noções de posição e forma, expressões numéricas; Sistemas de medidas: 

medidas de tempo, de comprimento, de massas, de temperaturas, de áreas, peso; múltiplos e 

divisores de números naturais; regra de três simples; porcentagem e problemas. 

 

INFORMÁTICA 

 

CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR  

Microsoft Windows 8: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de 

transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 

com o conjunto de aplicativos Microsoft Office, versão 2010. Microsoft Word 2010: estrutura básica 

dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores 

simbólicos e numéricos, e tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras, numeração 

de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. Microsoft 

Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 

elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, 

campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, 

classificação. Microsoft PowerPoint 2010: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, 

anotações régua, guias cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, 

inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e transição. Navegação 

Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas, Uso de correio eletrônico, preparo de 

mensagens (anexação de arquivos, cópias). 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO  

 

CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE PROFESSOR (RETIFICADO) 

Proposições, Sentenças Abertas, Declaração Monovalente; Tabelas Verdade. Lógica de Primeira 

Ordem: Afirmação e Negação; Dedução e Indução: Técnicas de Deduções. Problemas de correlação. 

Sequências , Diagramas, Orientação Espacial, Cartas, Dados, Dominós, Simetria, Jogos e outras 

curiosidades; Probabilidades, Análise Combinatória: Arranjo, Permutação e Combinação, Álgebra 

Linear, Noções de Geometria Básica.Lógica proposicional; Sequências Lógicas, Raciocínio Analítico; 

Raciocínio Espacial; CONJUNTOS.  Noção de conjunto. Pertinência. Notações. Subconjuntos. 

Igualdade, reunião, interseção, diferença e complementação. NÚMEROS. Números Naturais; 

operações fundamentais. Divisibilidade. Fatoração. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo 

comum. Frações; números racionais: representação decimal dos números racionais; decimais 

periódicos; operações com decimais. Números Relativos: Representação dos números através de 

pontos da reta. Números Reais: noção intuitiva. CÁLCULO ALGÉBRICO.  Operações com expressões 

algébricas.  Identidades algébricas notáveis. Cálculo de potências e radicais; expoentes negativos e 
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fracionários. Raiz quadrada. EQUAÇÕES ALGÉBRICAS: Resolução de equações do 1º e 2º graus. 

Estudo do trinômio do 2º grau; relação entre coeficientes e raízes; representação gráfica.  

Desigualdades do 1º e 2º graus.  Resolução de sistemas de equações e inequações do 1º e 2º graus. 

SEQUÊNCIAS: Noções de sequência: progressões aritméticas e geométricas.  Noções de limite de uma 

sequência. Soma de série geométrica. Representação decimal de um número real. ANÁLISE 

COMBINATÓRIA: Arranjos, permutações, combinações simples e com repetição. Binômio de Newton. 

PROBABILIDADES: Conceito de probabilidade. Resultados igualmente prováveis. Probabilidade 

condicional. Independência.  

 

CONHECIMENTOS DE LEGISLAÇÃO E PEDAGÓGICOS 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

Papel da Didática na Formação de Educadores; A revisão da didática; Objetivo de Estudos: O processo 

de ensino; Os componentes do processo didático; Tendências pedagógicas no Brasil e a Didática; A 

Prática Pedagógica: Dimensões e Desafios: A Dimensão Técnica da prática docente; A Metodologia 

enquanto ato político da prática educativa; Disciplina: questão de autoridade, de participação; Os 

Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem; O Processo de Ensino e o Estudo Ativo; O 

Compromisso Social e Ético dos professores; Currículo. O Projeto Pedagógico da Escola; O Plano de 

Ensino e o Plano de Aula; Relações Professor-Aluno: Aspectos cognoscitivos da interação, aspectos 

sócio-emocionais. O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os conteúdos de Ensino; 

A Relação Objetivo Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; O paradigma da Avaliação 

Emancipatória; Superação da Reprovação Escolar. Lei De Diretrizes E Bases Da Educação Nacional – 

Lei Federal nº 9394/96, 20/12/1996: Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais: da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental; Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

Administração geral: Abordagem das escolas da Administração; Conceitos, princípios e funções da 

administração; Habilidades do administrador; Estrutura organizacional; Instrumentos e 

metodologias organizacionais; Sistemas de informações gerenciais; Comportamento organizacional: 

cultura, liderança trabalho em equipe, motivação e ética; Planejamento e Administração estratégica. 

Administração de material e logística: Gestão de material (estoques e distribuição) e patrimônio. 

Administração de Recursos Humanos: estratégias de RH, planejamento de Pessoal, remuneração e 

benefícios, avaliação do desempenho humano, motivação, cultura organizacional, treinamento e 

desenvolvimento da Força de Trabalho. Administração Financeira e Orçamentária: Conceitos Básicos 

sobre Valor do Dinheiro no Tempo, Risco e Retorno; Análise das Demonstrações Financeiras; Análise 

de Investimentos Públicos; Planejamento Financeiro e Orçamentário. Fluxogramas. Legislação: Lei 

Federal n.° 8.666/93 e suas alterações (normas gerais sobre licitações e contratos). Pregão eletrônico 

(Lei Federal nº 10.520/02). Lei Complementar n.° 101/2000 (Lei de responsabilidade na gestão 

fiscal). Lei Federal n.° 4.320/64 e suas alterações (estabelece normas gerais de Direito Financeiro 
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para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal). Matemática Financeira: juros simples e compostos; série de pagamento, fluxo de 

caixa, Sistema de Amortização Progressiva - SAP (Sistema Francês, Tabela Price), Sistema de 

Amortização Constante - SAC; Sistema de Amortização Misto - SAM. 

  

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

Competências do Agente Comunitário de Saúde; Compreensão em ações comunitárias, cidadania, 

política e ética; PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde; ESF – Estratégia de Saúde da 

Família. Saúde e doença: história natural e prevenção; Reforma sanitária e modelos assistenciais; 

Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e regulamentação; Gerenciamento e planejamento 

local de saúde; Sistemas de informação em saúde. Profilaxia para evitar a transmissão e proliferação 

de doenças de vetores encontrados no lixo. Vigilância Sanitária de alimentos. Atuação dos agentes 

comunitários de saúde. Noções gerais de saúde pública. Noções sobre a transmissão de doenças e 

respectivo tratamento. Fiscalização sanitária. Promoção da saúde considerando as situações e grupos 

mais vulneráveis. Sexualidade, reprodução humana e planejamento familiar. 

 

CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL 

Código de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de Defesa Civil. Sistema Estadual de Defesa Civil. 

Doutrina de Defesa Civil. Relatório de Primeiro Atendimento e Avaliação de Danos. Lixiviação Urbana. 

Lesões Ambientais Urbanas: lixo, pixação, dejetos urbanos, áreas de proteção ambiental na zona 

urbana. Operações em enchentes: cuidados, riscos mais comuns, atendimento a pessoas ilhadas. 

Operações de Salvamento em planos elevados: tipos de cordas e outros equipamentos de escalagem e 

salvamento em planos elevados; uso de blocantes e ascensores. Avaliação de danos estruturais: 

Trincas, fissuras e rachaduras; sinais iminentes de queda de estruturas de alvenaria; sinais externos 

de movimentação de taludes. Primeiros Socorros: Noções básicas de anatomia; avaliação do local de 

ocorrência; biossegurança; cinemática do trauma; Oxigenioterapia; Avaliação de vítimas; Reanimação 

cardiopulmonar; Movimentação e transporte de acidentados; Hemorragias e ferimentos em tecidos 

moles; traumatismos de extremidades; traumatismos em gestantes, idosos e pediátricos; 

Queimaduras; intoxicações; Afogamento e quase afogamento; infarto agudo do miocárdio; angina 

pectoris, acidente vascular encefálico, ataque isquêmico transitório e crise hipertensiva; emergências 

respiratórias; convulsão; abdômen agudo; diabetes; Parto emergencial; triagem de vítimas; vítimas 

com necessidades especiais; distúrbios de comportamento. Noções de ética no serviço de APH. 

 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIA 

Regulamentação da Profissão de Agente de Combate às Endemias: Lei n° 11.350/2006; Noções 

básicas de epidemiologia: Notificação compulsória; Investigação; inquérito; surto; bloqueio; 

epidemia; endemia; controle de agravos; Vigilância em saúde da Dengue, Esquistossomose, Malária, 

Tracoma, Raiva Humana, Leishmaniose, Febre Amarela, Meningite, Leptospirose, Doença de Chagas, 

Sarampo, Tétano, Hanseníase e Hepatite; Diretrizes Nacionais para prevenção e controle de epidemia 

da Dengue; Animais peçonhentos; Noções básicas sobre saneamento e meio ambiente; Calendário 

básico de vacinação da criança; Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Atribuições do 

Agente de Combate às Endemias. 
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CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Identificação e uso de equipamentos: Centrífugas, estufas, espectrofotômetro, microscópio, 

banho-maria, autoclave e sistemas automatizados. Identificação e utilização de vidrarias;  

Limpeza e preparo de materiais de laboratório,  Biossegurança: Equipamentos de proteção e de 

uso individual e coletivo e suas utilizações, Descontaminação e descarte de materiais;  Coleta e 

manipulação de amostras biológicas para exames laboratoriais: Preparo do paciente, Coleta de 

sangue, Obtenção de amostras: sangue total, soro, plasma urina fezes e líquidos biológicos, 

transporte, acondicionamento e conservação de amostras, Anticoagulantes: tipos e função. 

Exames hematológicos; Exames bioquímicos; Exames imunológicos;  Exames parasitológicos;  

Exames microbiológicos; Noções gerais de histologia. 

 

CARGO:  ANALISTA DE PREVIDÊNCIA 

Administração Pública. Princípios constitucionais do Direito Administrativo brasileiro. Poderes da 

Administração: vinculado; discricionário; hierárquico, disciplinar e regulamentar. Ato administrativo: 

conceito; requisitos; atributos; classificações; pressupostos e espécies; invalidação; anulação; 

revogação e convalidação. Prescrição e decadência no âmbito da Administração Pública. Autarquias e 

fundações. Improbidade Administrativa. Administração direta e indireta. Responsabilidade Civil da 

Administração: reparação do dano; enriquecimento ilícito; uso e abuso de poder; sanções penais e 

civis. Agentes Públicos. Legislação municipal sobre Servidores públicos. Processo Administrativo 

Disciplinar; Sindicância e Tomada de Contas Especial. Seguridade Social e Previdência Social. 

Conceitos. Princípios constitucionais. Previdência Social: Órgãos. Regimes. Segurados e dependentes. 

Filiação e inscrição. Manutenção e perda da qualidade de segurado. Custeio. Salário-de-contribuição. 

Conceito. Cálculo de acordo com as diversas espécies de segurados. Teto e limites. Reajuste e 

atualização dos salários-de-contribuição. Prestações em geral. Benefícios. Carência. Salário-de-

benefício. Fator previdenciário. Renda mensal inicial. Reajustes da renda mensal dos benefícios. 

Prescrição. Serviços (Habilitação e Reabilitação Profissional). Benefícios em espécie: aposentadorias, 

auxílios, pensão por morte e outros. Tempo de serviço e tempo de contribuição para fins 

previdenciários. Regime e prova. Contagem recíproca. Indenização de contribuições. Compensação 

entre os regimes de previdência. Assistência Social. Regime jurídico. Prestações. Regime Geral de 

Previdência Social. Regime Próprio de Previdência. As regras de aposentadoria no serviço público 

municipal. 

 

CARGO: ANALISTA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 

Estrutura de dados e algoritmos: Tipos básicos de dados; Algoritmos para pesquisa e ordenação; 

Listas lineares e suas generalizações: Listas ordenadas, listas encadeadas, pilhas e filas; Árvores e 

suas generalizações: Árvores binárias, árvores de busca, árvores balanceadas (AVL), árvores B e B+; 

Complexidade de algoritmos.Linguagens de programação: conceito, tipos abstratos de dados, 

programação estruturada, programação orientada a objetos, Coleções, Threads, Garbage Collector. 

Engenharia de Software: engenharia de requisitos; modelagem de requisitos; modelos de processo; 

modelo entidade-relacionamento; diagrama entidaderelacionamento; diagrama de fluxo de dados; 

Unified Modeling Language. Teste de Software. Noções de CMM e CMMI e Norma ISO 9001:2008. 14. 

Noções de Governança de TI e COBIT 4.1. Redes de Computadores: Conceitos básicos. Tipos de Redes. 
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Arquitetura em camadas. Modelo OSI. Protocolos e serviços (IP, TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP e DNS). 

Equipamentos (hub, switch e roteador). Meios de transmissão (wireless, cabo coaxial, par trançado e 

fibra ótica). Rede Ethernet (IEEE 802.3 a IEEE 802.3ae) e LAN sem fio (IEEE 802.11a a 802.11n). 

Segurança em redes (controle de acesso na rede, SSL, IPsec, Firewall e WEP). Gerenciamento (agente, 

gerente, SMI e MIB). Banco de Dados: Conceitos básicos. Independência de dados. Criação e 

manutenção das tabelas. Definição das chaves para os relacionamentos. Operações de inserção, 

deleção, alteração e consulta no banco de dados. Controle de acesso para os usuários do banco de 

dados. Abordagem relacional. Modelagem entidade-relacionamento. Normalização. Transformação 

do modelo conceitual. Linguagem SQL. Sistemas de Informação: Conceitos básicos. Protocolos 

relevantes para aplicações Internet; Princípios e arquitetura da Internet; Linguagens de marcação, 

transformação e apresentação. Segurança de software. Segurança da informação. Controle de acesso. 

Golpes e ataques na Internet. Conceitos de Certificação Digital. Norma NBR ISO/IEC 27001:2006 e 

27002:2005. 

 

CARGO: ANALISTA PROCESSUAL 

DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Constituição. Conceito. Classificação; 2. Normas constitucionais. Leis 

constitucionais e complementares. Emendas e revisão da constituição. Disposições transitórias. 3. 

Inconstitucionalidade e seus controles. Ação Declaratória de Constitucionalidade. 4. Princípios 

constitucionais. Os princípios constitucionais da Administração Pública. 5. Direitos e garantias 

individuais e coletivos. Direitos Sociais. Mandado de Segurança, habeas corpus, habeas data, 

mandado de injunção e ação popular. 6. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no 

direito brasileiro. 7. Federação brasileira. Atribuições constitucionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 8. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo 

legislativo. Orçamento e controle financeiro e orçamentário. Tribunal de Contas. 9. Poder Executivo. 

Organização. Competência. 10. Funções Essenciais à Justiça. 11. Poder Judiciário. Tribunais e Juizes 

Federais. Tribunais e Juizes Estaduais. 12. Regime constitucional dos servidores públicos. 13. Ordem 

econômica e social na Constituição. Intervenção do Estado no domínio econômico. Seguridade social. 

14. Educação e cultura. 15. Regime constitucional da propriedade. Meio ambiente. DIREITO 

ADMINISTRATIVO: 1. Relação jurídico-administrativa. A personalidade de direito público. Pessoa 

Administrativa. 2. Órgão administrativo. Classificação dos órgãos e funções da Administração Pública. 

3. A competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de 

competência. 4. Organização administrativa brasileira: princípios fundamentais. Administração 

direta e indireta. 5. Autarquia. 6. Sociedade de Economia Mista. 7. Empresa Pública. 8. Fundações 

instituídas pelo Poder Público. 9. Atos administrativos. Formação - elementos, procedimentos 

administrativo; validade; eficácia; auto-executoriedade. 10. Atividade discricionária da 

Administração Pública. Limites. Controle. 11. Licitação e contrato administrativo. Lei n. 8.666/93 e 

posteriores alterações. 12. Polícia administrativa - conceito, e requisitos de seu exercício. As 

liberdades públicas e o poder de polícia. 13. Serviço público. Concessão, autorização e permissão de 

serviço público. 14. Bens públicos – disciplina legal. 15. Limitações do direito de propriedade: 

desapropriação, requisição e servidão administrativa.16. A Fazenda Pública em juízo. Controle da 

legalidade dos atos administrativos. Responsabilidade civil do Estado. 17. Função Pública. Regime 

Jurídico dos servidores públicos - cargos de provimento efetivo: provimento, estágio probatório, 

estabilidade; cargos de provimento em comissão. Direitos, deveres e responsabilidade dos servidores 

públicos.18. Parceria Público-Privada. DIREITO TRIBUTÁRIO: 1. Direito Tributário. Princípios. O 
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Código Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. 2. Norma tributária. Espécies. 

Vigência. Interpretação e aplicação. 3. Obrigação tributária. Estrutura e elementos constitutivos. 

Espécies. Fato gerador. Sujeitos ativo e passivo. 4. Crédito tributário. Conceito. Natureza. 

Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do 

indébito. 5. Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e sucessão. 

Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. 6. Garantias e privilégios do 

crédito tributário. 7. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. 8. Impostos municipais. Espécies. 

9. Taxas e contribuições municipais. Regulamentação na legislação tributária municipal. 10. 

Autuações. Processo administrativo tributário. Conselho de Contribuintes. Competência. DIREITO 

CIVIL: 1. Lei. Vigência. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Integração e interpretação da lei. 2. Das 

pessoas naturais e jurídicas. Personalidade. Capacidade. Sociedades mercantis. 3. Fatos, atos e 

negócios jurídicos – requisitos. Modalidades, forma e prova dos atos jurídicos. Nulidade e 

anulabilidade dos atos jurídicos. Atos ilícitos. Prescrição e decadência. 4. Responsabilidade civil por 

atos ilícitos. 5. Dos bens e suas espécies. Bens públicos e privados. 6. Da posse. Conceito e 

classificação, aquisição, efeitos e perda. Proteção possessória. 7. Da propriedade. Domínio. Tipos de 

propriedade. Aquisição e perda da propriedade. 8. Dos direitos reais. Tipos. Aquisição e perda. 

Enfiteuse. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos reais de garantia. 9. Obrigações – conceito, 

constituição, modalidades e efeitos. Obrigações civis e comerciais. 10. Contratos – conceito, 

classificação, elementos, constituição, extinção e efeitos. A autonomia da vontade e a ordem pública. 

11. Registros públicos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: 1. Jurisdição e 

competência. 2. Ação: conceito, natureza jurídica. Condição e classificação das ações. 3. Processo: 

conceito, natureza jurídica e pressupostos processuais. Procedimentos ordinário e sumário. 4. Atos 

processuais: regras gerais, forma, tempo, prazos e comunicação processual. Preclusão. Nulidades. 5. 

Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção 

de terceiros. Oposição, nomeação à autoria. Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação 

regressiva. 6. Formação, suspensão e extinção do processo. 7. Petição inicial. Requisitos. Inépcia. Do 

pedido. Cumulação e espécies de pedido. 8.Resposta do réu: exceção, contestação, reconvenção. 

Revelia e seus efeitos. 9. Audiência de instrução e julgamento. 10. Prova. Princípios gerais. Ônus da 

prova. 11. Sentença. Coisa julgada material e formal. 12. Processo de execução. Título judicial e 

extrajudicial. Embargos à execução. 13. Medidas cautelares. Antecipação da tutela. 14. Ação 

declaratória incidental. 15. Procedimentos Especiais. 16. Duplo Grau de Jurisdição. Recursos. 

Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Ação Rescisória. 17. Mandado de Segurança. 18. Ação 

popular e ação civil pública. 19. Reclamação e correição. 20. Organização Judiciária do Estado.  

 

CARGO:  TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Direitos e Garantias Fundamentais; Direito Financeiro, Tributário e 

Comercial, competências federativas (União, Estados e Municípios), Sistema Tributário Nacional; 

Código Tributário Nacional. Lei 4.320 de 17/03/64; Lei 8.666 de 21/06/93 com alterações da Lei 

8.883/94 e suas atualizações, Lei 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar 101 de 04/05/2000; Lei 

Complementar Nº 116 de 31/07/2003. CONTABILIDADE PÚBLICA: Princípios Contábeis 

Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade). Patrimônio: Componentes 

Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Fatos Contábeis e 

Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito, Crédito e Saldo. Teorias, Função e 

Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de Resultado. Sistema de Contas; Plano de Contas. 
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Provisões em Geral. Escrituração. Conceito e Métodos. Lançamento Contábil: Rotina e Fórmulas. 

Processo 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. Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e 

Elaboração de acordo com a Lei. Apuração da Receita Líquida. Contabilidade Pública. DIREITO 

ADMINISTRATIVO: Organização administrativa do Município: administração direta e indireta; 

autarquias, fundações públicas; sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, 

requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação e 

invalidação. Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto; obrigatoriedade, dispensa, 

inexigibilidade e vedação; modalidades; procedimento, revogação e anulação; sanções penais; 

normas gerais de licitação. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação; 

formalização; execução; inexecução, revisão e rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos; 

organização do serviço público; normas constitucionais concernentes aos servidores públicos; 

direitos e deveres dos servidores públicos; responsabilidades dos servidores públicos. Serviços 

públicos: conceito e classificação; regulamentação e controle; requisitos do serviço e direitos do 

usuário; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, 

permissões e autorizações; convênios e consórcios administrativos. Domínio público: conceito e 

classificação dos bens públicos; administração, utilização e alienação dos bens públicos; 

imprescritibilidade, impenhorabilidade e não-oneração dos bens públicos; aquisição de bens pela 

Administração; terras públicas; águas públicas; jazidas; florestas; fauna; espaço aéreo; patrimônio 

histórico; proteção ambiental. Responsabilidade civil da Administração. Controle da Administração 

Pública: conceito, tipos e formas de controle; controle interno e externo; controle parlamentar; 

controle pelos tribunais de contas; controle jurisdicional; meios de controle jurisdicional. Princípios 

Básicos da Administração Pública. Noções de ética e cidadania, Legislação. Estatuto do Servidor e Lei 

Orgânica Municipal. 

 

CARGO: 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. 

Controle ambiental das edificações (térmico, acústico e luminoso). Projetos complementares: 

especificação de materiais e serviços e dimensionamento básico. Instalações elétricas e 

hidrossanitárias. Elevadores. Ventilação/exaustão. Ar condicionado. Telefonia. Prevenção contra 

incêndio. Programação, controle e fiscalização de obras. Conhecimentos de orçamento e composição 

de custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico- financeiro. 

Acompanhamento de obras. Construção e organização do canteiro de obras. Coberturas e 

impermeabilização. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Legislação e perícia. Normas técnicas, 

legislação profissional. Conhecimento de AutoCAD. Conhecimento e procedimentos de projetos de 

escolas, hospitais, edifícios públicos, conjuntos residenciais, praças públicas e espaços de 

urbanização. Serviços de urbanismo e construção de obras de arquitetura paisagística. Vistoria de 

construções, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos de obras. Notificações e autos 

referentes a irregularidades. Materiais, mão-de-obra e respectivos custos. Sustentabilidade e suas 
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aplicações na arquitetura. Noções de projetos complementares de arquitetura. Estrutura e ordenação 

do espaço edificado na paisagem urbana. Parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento. 

Ergonomia. Conforto Ambiental. Inclusão social de pessoas com deficiência. Acessibilidade a 

edificações, espaço e equipamentos urbanos. Computação gráfica aplicada à arquitetura, ao 

urbanismo, ao paisagismo e comunicação visual. Técnicas construtivas tradicionais e modernas. Ética 

profissional. Lei n.º 12.378/2010. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL  

O Serviço Social e interdisciplinaridade Legislação Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei de 

Criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente Saúde e Educação; 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos 31 sociais O 

papel do assistente social; A prática do Serviço Social referência teórica e prática; Políticas de gestão 

de Assistência Social: planejamento, plano, programa, projeto Trabalho com comunidades 

Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no 

Conselho Tutelar Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. Regras básicas de comportamento 

profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Ética no 

serviço público. Estatuto do Idoso. 

 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL NASF 

Código de Ética Profissional.  Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais nas Políticas de Saúde. 

Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão.  Serviço Social e formação 

profissional.  Metodologia do Serviço Social.  Desafios do Serviço Social na contemporaneidade. 

Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais.  Planejamento Estratégico e 

Planejamento Participativo. Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal. O projeto ético-

político profissional do Serviço Social.  Serviço Social e a Política de Saúde Mental.  Sistema Único da 

Assistência Social. Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90).  Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei nº. 8.742/93).  Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso. Lei Maria 

da Penha – Lei nº 11.340/06.  Reforma Psiquiátrica. Política Nacional de Saúde Mental - Lei Paulo 

Delgado – Lei nº 10.216/01. Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) - Portaria Nº 3.088/11. SUS: 

Princípios de diretrizes do Sistema Único de Saúde. Legislação básica do SUS: Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988; Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/90 e Lei 8.142/90; 

Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) – Portaria GM/MS nº 2.488/11. Política Nacional de 

Humanização (PNH) Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Vigilância à Saúde. 

Doenças de Notificação Compulsória. Processo saúde-doença. 

 

CARGO: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 

CONTROLE INTERNO, ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO: Orçamento público: 

conceito, princípios e conteúdo da proposta orçamentária. Classificações orçamentárias: classificação 

legal da receita e classificação legal da despesa - classificação institucional, funcional-programática e 

econômica. Créditos adicionais. Receita e despesa extra-orçamentárias. Execução orçamentária: fases 
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da receita - previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa - programação, 

licitação, empenho, liquidação e pagamento. Restos a pagar. Aspectos legais da gestão fiscal, 

conforme preceitos da Lei Complementar n º 101/2000, relativos a: lei de diretrizes orçamentárias, 

lei orçamentária anual, programação financeira, metas de resultados nominal e primário, gestão da 

receita, gestão da despesa, gestão patrimonial, escrituração e consolidação das contas. Licitações - Lei 

nº 8.666/93: objetivos, objeto, princípios, modalidades, condições e critérios para habilitação e 

julgamento, tipos de licitação e sanções. Controle da administração pública: controle interno e 

controle externo. Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), Lei 12.846 

(Responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública), Legislação Municipal pertinente. AUDITORIA GOVERNAMENTAL: Normas de 

Auditoria Governamental - NAGs. Normas Técnicas de Auditoria - NBC TA do Conselho Federal de 

Contabilidade - CFC: 200 - Objetivos Gerais do Auditor; 220- Controle de Qualidade; 230 - 

Documentação de Auditoria; 260 - Comunicação com os Responsáveis pela Governança; 265 - 

Comunicação de Deficiências de Controle Interno; 300 - Planejamento da Auditoria; 500 - Evidência 

de Auditoria; 505 - Confirmações Externas; 520 - Procedimentos Analíticos; 530 - Amostragem em 

Auditoria; 610 - Utilização do Trabalho de Auditoria Interna; 620 - Utilização do Trabalho de 

Especialistas; 700 - Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor; 705 - Modificações na 

Opinião; 706 - Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório; 720 - 

Responsabilidade do Auditor em Relação a Outras Informações Incluídas em Documentos que 

Contenham Demonstrações Contábeis Auditadas. Noções gerais sobre auditoria: conceituação e 

objetivos. Distinção entre auditoria interna, auditoria externa ou independente. Controle interno: 

conceito, responsabilidade e supervisão, rotinas internas, aspectos fundamentais dos controles 

internos (relação custo-benefício; definição de responsabilidade e autoridade; segregação de 

funções; acesso aos ativos; comprovações e provas independentes; método de processamento de 

dados; pessoal) . Planejamento de auditoria: determinação de escopo; materialidade; risco e 

relevância; amostragem; matriz de planejamento. Execução da Auditoria: programas de auditoria; 

documentação de auditoria; procedimentos de auditoria: exame documental, inspeção física, 

conferência de cálculos, observação, entrevista, circularização, conciliações, análise de contas 

contábeis, revisão analítica, caracterização de achados de auditoria, matriz de achados de auditoria e 

de responsabilização. Comunicação dos Resultados de Auditoria: relatórios de auditoria e pareceres. 

Auditoria Governamental: conceito, finalidade, objetivo, abrangência e atuação. Tipos de Auditoria 

Governamental: auditoria de conformidade; auditoria operacional; auditoria de demonstrações 

contábeis; auditoria de sistemas contábeis e financeiros informatizados; auditoria de obras públicas. 

Controle da Administração Pública: Conceito, Tipos e Formas de Controle. Controle Interno, Controle 

Externo e Controle Social. Controle Prévio, Concomitante e Posterior. Código de Ética da Organização 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. 

Conceito e Fontes do Direito Administrativo. 2. Administração Pública: Conceito; Poderes e Deveres 

do Administrador Público; Uso e abuso do poder. 3. Organização Administrativa Brasileira: 

Princípios; Espécies; Formas e Características. Centralização e Descentralização da Atividade 

Administrativa do Estado. Concentração e Desconcentração. Administração Pública Direta; 

Administração Publica: Indireta: Autarquias; Fundações; Empresas Públicas; Sociedades de 

Economia Mista. 4. Entidades Paraestatais. 5. Poderes Administrativos: Vinculado, Discricionário, 

Hierárquico, Disciplinar, Regulamentar e Poder de Polícia. 6. Atos Administrativos: Conceito; 

Requisitos; Mérito; Atributos; Classificação; Teoria dos Motivos Determinantes; Invalidação dos Atos 

Administrativos; Discricionariedade. 7. Serviços Públicos: Conceito: Classificação; Regulamentação e 
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Controle; Permissão; Concessão e Autorização. 8. Responsabilidade Civil do Estado; Ação de 

Indenização; Ação Regressiva. 9. Controle da Administração Pública: Conceito; Tipos e Formas de 

Controle. Controle Interno e Externo. Controle Prévio; Concomitante e Posterior; Controle 

Parlamentar; Controle pelo Tribunal de Contas; Controle Jurisdicional. Meios de Controle 

Jurisdicional.9. Lei 8.666/93. DIREITO CONSTITUCIONAL: Princípios Fundamentais da Constituição 

Brasileira. Organização dos Poderes. Conceito de Poder: Separação, Independência e Harmonia. 

Poderes do Estado: Poder Legislativo: da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária ; Poder 

Executivo;. Disposições Gerais. Da Tributação e do Orçamento: do Sistema Tributário Nacional, das 

Finanças Públicas. Da Ordem Econômica e Financeira. DIREITO FINANCEIRO: Conceito e objeto. 

Finanças públicas na Constituição de 1988. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. 

Princípios orçamentários. Normas gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320/64) . Fiscalização e 

controle interno e externo dos orçamentos. Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da 

legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Disciplina 

constitucional e legal dos precatórios. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 

101/2000) . Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e 

receitas derivadas. Preço público e sua distinção da taxa. Dívida ativa de natureza tributária e não-

tributária. Crédito público. Conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, 

amortização e conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. 

DIREITO TRIBUTÁRIO E DE DIREITO DO TRABALHO: 1. Sistema Tributário Nacional (arts. 145 a 162 

da Constituição Federal) . Dos Princípios Gerais. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 

Dos Impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos Impostos dos 

Municípios. Da Repartição das Receitas Tributárias. 2. Código Tributário Nacional - CTN. Disposição 

Preliminar. Disposições Gerais. 3. Competência Tributária: Disposições Gerais; Limitação da 

Competência Tributária; Impostos. 4. Taxas. 5. Contribuição de Melhoria. 6. Normas Gerais do Direito 

Tributário. 6.1. Legislação Tributária: Disposições Gerais; Vigência da Legislação Tributária; 

Aplicação da Legislação Tributária; Interpretação e Integração da Legislação Tributária. 6.2. 

Obrigação Tributária: Disposições gerais; Fato gerador; Sujeito ativo; Sujeito passivo; 

Responsabilidade tributária. 6.3. Crédito Tributário: Disposições Gerais; Constituição do crédito 

tributário; Suspensão do Crédito Tributário; Extinção do Crédito Tributário; Exclusão do Crédito 

Tributário; Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. 6.4. Administração Tributária: Fiscalização; 

Dívida Ativa; Certidões negativas. 6.5. Tributação, finanças e orçamento. 6.6. Disposições Finais e 

Transitórias. 7. Dos direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/88) . 8 Da relação de 

trabalho e da relação de emprego: requisitos e distinção. 9 Do contrato individual de trabalho: 

conceito e características. 10. Da Terceirização no Direito do Trabalho. Terceirização lícita e ilícita. 

Entes estatais e terceirização. Responsabilidade na terceirização. CONTABILIDADE GERAL: 1. 

Princípios fundamentais de Contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal, Resolução CFC 750/93 

e alterações conforme Resolução CFC 1.282/2010) . 2. Teoria da Contabilidade: conceito e objetivos 

da Contabilidade. 3. Conta: conceito, classificação, teorias, funções e estrutura das contas. 4. Sistema 

de Contas. Plano de Contas. Regime de competência e regime de caixa. Escrituração: conceito e 

métodos. 5. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 6. Provisões: férias, 13º salário, 

devedores duvidosos, contingências passivas. 7. Balanço Patrimonial. 8. Classificação das contas. 9. 

Demonstração do Resultado do Exercício. 10. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. 11. 

Patrimônio Líquido e suas teorias. CONTABILIDADE PÚBLICA: Princípios fundamentais de 

contabilidade sob a perspectiva do setor público (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

Resolução CFC 1.111/2007).Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC 
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TSP 16.1 a 16.10, do Conselho Federal de Contabilidade: Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; 

Patrimônio e Sistemas Contábeis; Planejamento e seus Instrumentos sob o Enfoque Contábil; 

Transações no Setor Público; Registro Contábil, Demonstrações Contábeis; Consolidação das 

Demonstrações Contábeis; Controle Interno; Depreciação, Amortização e Exaustão; Avaliação e 

Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público. Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público: conceito, diretrizes, sistema contábil, registro contábil, composição do patrimônio público, 

conta contábil, estrutura básica. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das 

variações, de acordo com a Lei 4.320/64. Administração Orçamentária e Financeira: Orçamento 

Público: conceitos e princípios. Orçamento-programa. Ciclo orçamentário: elaboração, aprovação, 

execução e avaliação. O orçamento na Constituição de 1988. Processo de Planejamento orçamento: 

plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Conceituação, classificação 

e estágios da receita e despesa públicas. Dívida ativa. Regime de adiantamento (suprimento de 

fundo)Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Dívida pública. Créditos adicionais. 

Descentralização de créditos. Lei 4.320/64. Decreto 93.872/86. Lei Complementar 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) Ética profissional.) ; Instrução Normativa RFB nº 971/09 - INSS; Lei 

Complementar nº 116/2003 - ISS; Decreto nº 3000/99 - IRRF. 

 

CARGO: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL  

DireitoConstitucional: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios 

fundamentais. Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e 

limitada; normas programáticas. Controle de constitucionalidade das leis. Emenda, reforma e revisão 

constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. 

Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direitos sociais. 

Organização político-administrativa do Estado: Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito 

Federal, municípios e territórios. Administração pública: disposições gerais; servidores públicos. 

Poder Executivo. Presidente,Vice-Presidente da República e Ministros de Estado. Atribuições e 

responsabilidades. Poder regulamentar e medidas provisórias. Poder Legislativo: estrutura, 

funcionamento e atribuições; processo legislativo; fiscalização contábil, financeira e orçamentária; 

comissões parlamentares de inquérito. Poder Judiciário: disposições gerais; órgãos do Poder 

Judiciário: organização e competências. Funções essenciais à Justiça: Ministério Público; advocacia 

pública; defensoria pública. Finanças Públicas. Normas gerais. Orçamento público. Direitos e 

garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais difusos e coletivos. Direitos sociais. Ordem 

econômica e financeira. Direito Administrativo: Organização administrativa brasileira. Princípios 

fundamentais. Administração direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Contratos 

Administrativos. Processo de licitação. Concessão de serviços públicos. Autorização e permissão. 

Poderes administrativos: vinculado, discricionário, regulamentar, disciplinar e de polícia. 

Desapropriação. Servidão. Requisição. Regime dos servidores públicos federais, admissão, concurso 

público, cargos em comissão, estabilidade, estágio probatório, remuneração, licença, aposentadoria. 

Processo disciplinar. Acumulação de cargos públicos. A prescrição no Direito Administrativo. 

Prescrição. Decadência e Preclusão. Controle da Administração Pública. Controle interno e externo. 

Controle externo a cargo do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional. Responsabilidade do Estado 

no Brasil. Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Direito Tributário: Normas Gerais de Direito 

Tributário. Fontes do Direito Tributário. Norma tributária: vigência, aplicação, interpretação e 

integração. Tributo: conceito, natureza jurídica e espécies. Hipótese de incidência: conceito e 
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aspectos. Fato gerador. Obrigações tributárias: conceito e espécies, sujeitos ativo e passivo. 

Obrigação principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, modalidades e 

revisão do lançamento, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Responsabilidade 

tributária. O Sistema Tributário Nacional: limitações constitucionais ao poder de tributar, imunidade 

tributária, competência tributária, tributos federais, estaduais e municipais. Administração 

tributária. Repartição das receitas tributárias. Garantias e privilégios do crédito tributário. Auditoria 

Contábil e Financeira: Auditoria interna, auditoria independente e perícia contábil. Procedimentos de 

auditoria. Testes de observância. Papéis de trabalho. Normas de execução dos trabalhos de auditoria. 

Planejamento. Evidencias. Relevância, Risco. Supervisão e controle de qualidade. Estudo e avaliação 

do sistema contábil e de controles internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. 

Documentação de auditoria. Auditoria de demonstrativos contábeis. Continuidade normal dos 

negócios da entidade. Amostragem, Estimativas contábeis. Transações e eventos subsequentes. 

Contingências. Parecer e classificações. Fraude e erro. Princípios fundamentais e normas de 

contabilidade aplicadas à auditoria. Aspectos legais, ética. Contabilidade Pública: conceito, campo de 

aplicação, objeto e objetivos; Princípios e Normas da Contabilidade aplicadas ao Setor Público, 

NBCASP; Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas 

alterações; Patrimônio público e Sistemas Contábeis. Receita e Despesa Pública, Dívida ativa, dívida 

pública, Restos a pagar, Créditos adicionais, operações de crédito; Variações Patrimoniais Ativas e 

Passivas; Plano de contas do Setor Público; Demonstrações Contábeis: Balanço Financeiro, 

Patrimonial, Orçamentário e Demonstrativo das Variações Patrimoniais; Sistemas de custos 

aplicados ao Setor Público. Orçamento Público, Orçamento-programa. Ciclo orçamentário. 

Contabilidade geral e demonstrações contábeis. Contabilidade: conceito, objeto, fins, campo de 

aplicação, usuários. Avaliação dos componentes patrimoniais. Fatos contábeis. Princípios 

fundamentais de contabilidade: conceito e aplicação segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade 

(NBC). Estrutura, avaliação e mensuração de ativos, passivos, patrimônio líquido, Apuração de 

resultados Escrituração. Plano de contas. Demonstrações contábeis: conceito, finalidade, 

estruturação e consolidação. Análise das demonstrações contábeis: conceito, finalidade, índices, 

Análise horizontal e vertical. Matemática Financeira: Juros simples: capitalização simples, 

remuneração de capital, cálculo do montante e principal; Juros compostos: capitalização composta, 

cálculo do montante e principal; Taxas: de juros, interna de retorno e inflação; d) Equivalência entre 

taxa nominal e efetiva; e) Desconto - racional simples, comercial simples, financeiro composto e 

comercial composto; f) Taxa de desconto efetiva; g) Séries de pagamentos/recebimentos; h) Valor 

presente de séries uniformes; i) Probabilidade e estatística: população e amostra, principais gráficos 

estatísticos e problemas simples de probabilidades. Legislação contábil do Estado. 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos 

pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras correspondências e documentos 

oficiais. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, 

tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos. 

Legislação: art.18 a 42, 156 e 194 a 232 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal n° 8.666/1993. Lei Federal n° 10.520/2002. Lei Federal 

nº 8.429/1992. Lei nº. 9.784/99. Noções de Direito Administrativo: poderes da administração 

(características, poder vinculado e discricionário, poder regulamentar, poder disciplinar, poder 
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hierárquico, poder de polícia); ato administrativo (conceito, elementos, mérito administrativo, 

atributos, classificação, formação e efeitos, extinção). Ética Profissional. Conhecimentos básicos de 

informática: conceitos básicos, componentes funcionais de computadores. Conceitos básicos do 

sistema operacional Windows. Noções dos ambientes Microsoft Office e BR Office. Conceitos 

relacionados à Internet. Navegadores. Correio eletrônico. Conceitos e funções de aplicativos de 

editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações e gerenciadores de banco de dados. Conceitos 

de organização e de gerenciamento de arquivos e pastas. Segurança da informação. 

 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

Noções básicas de relacionamento interpessoal; Ética; Cuidados na utilização e consumo de água; 

Arrumação de prédios públicos; Procedimentos de limpeza, cuidados e agilidade; Noções sobre 

serviços de copa, jardinagem, lavanderia, limpeza e conservação. Noções sobre segurança no 

exercício da função: utilização e manuseio de aparelhos elétricos; Noções Básicas sobre EPI 

(Equipamentos de Proteção Individual); Noções sobre segurança no manuseio e transporte de 

materiais de limpeza; Normas básicas de higiene; Noções sobre conservação: limpeza de salas, mesas, 

arquivos, armários, chão, banheiros; Conhecimentos de materiais e equipamentos de limpeza; 

Noções de Segurança no Trabalho: acidentes e prevenção; Normas de segurança e proteção; Noções 

sobre manuseio e utilização de equipamentos de proteção; Noções de Primeiros Socorros. 

 

CARGO: BIBLIOTECARIO  

Biblioteconomia e Documentação - Conceitos e definições básicas; Planejamento bibliotecário. 

Formação e Desenvolvimento de Coleções - Planejamento, seleção e avaliação de coleções; - Seleção e 

aquisição de materiais documentários. Tratamento Técnico da Informação - Classificação: CDU e 

CDD; Catalogação: AACR2 e referenciada; - Normalização de documentos; Descrição bibliográfica e de 

conteúdo: formato MARC; - Indexação pré e pós coordenadas: linguagem documentária (tesauros, 

cabeçalhos de assuntos e vocabulário controlado). Serviços de Referência e Informação - Princípios e 

fundamentos; - Fontes de informação; Gestão e marketing; Estudos de usuário; Bancos e bases de 

dados bibliográficos; Ferramentas de busca; Disseminação da informação; Serviços e produtos 

informacionais; Avaliação de bibliotecas: acervo e serviços; - Comutação bibliográfica. Tecnologias de 

Informação - Informatização de bibliotecas: softwares e sistemas de segurança; Redes de informação, 

internet e intranet;  Biblioteca eletrônica, virtual e digital. 

 

CARGO: BIOMÉDICO OU FARMACEUTICO 

Bioquímica: controle de qualidade: lei de Lambert-Beer, curva e fator de calibração; Padrões; 

Fotometria: conceitos gerais, fotocolorimetria e espectrofotometria; Fotometria de chama; Dosagens 

bioquímicas no sangue: métodos enzimáticos; Eletroforese: definições de termos técnicos, materiais 

e reagentes; Proteínas, lipoproteínas e hemoglobina; Técnicas de imunoeletroforese e interpretação; 

Enzimologia clínica.  Parasitologia: Colheita; Métodos de concentração para exame parasitológico de 

fezes: Faust, Hoffman, Baerman, Ritchie, Stoll, Graham; Identificação de protozoários intestinais; 

Identificação de ovos, larvas e formas adultas de helmintos intestinais; Colheita e métodos de 

coloração para o exame parasitológico: esfregaço em camada delgada; Gota espessa; Identificação de 
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plasmódios e filárias no sangue; Profilaxia das doenças parasitárias; Ciclo evolutivo dos protozoários 

e helmintos.  Imunologia: princípios de Imunologia e Imunoquímica; Imunidade inata e adquirida; 

Imunidade celular; Imunidade humoral; Sistema HLA; Sistema Complemento; Automação no 

Laboratório de Imunologia; Reações antigeno-anticorpo; Reações sorológicas para sífilis; Provas 

sorológicas para doenças reumáticas; Provas de aglutinação nas doenças infecciosas, 

imunoglobulinas; Reações de imunofluorescência; Dosagens HIV (teste rápido e Elisa). Uroanálise: 

colheita, conservantes, exame qualitativo: caracteres gerais, propriedades físicas; Exame Químico: 

elementos normais e anormais; Sedimentoscopia: sedimento organizado; Estudo de componentes 

anormais; Cálculos Renais. Bacteriologia: Esterilização: métodos físicos: princípios e tipos; Métodos 

químicos: princípios e tipos; Coleta de amostras para exames; Métodos de coloração; Meios de 

cultura: condições gerais de preparo, armazenamento, provas de controle de qualidade; Isolamento e 

identificação de bactérias de interesse médico: estafilococus, estreptococus, neisserias, 

enterobacteriaceae, bacilos gramnegativos não fermentadores, bacilos gram-positivos não-

esporulados, espiroquetas e bastonetes em espiral; Microbactérias, Clamydias; Determinação de 

sensibilidade das bactérias aos antimicrobianos. Hematologia: colheita; Anticoagulantes; Contagem 

de células: leucócitos, hemácias, plaquetas; Automação em hematologia; Determinação de 

hemoglobina: método da oxihemoglobina e cianohemoglobina; Determinação de hematócrito; 

Índices hematimétricos; Hemossedimentação: Wintrobe, Westergreen; Coloração de células: método 

de Wright e Giemsa; Coloração e contagem de reticulócitos; Pesquisa de hemácias falciforme; 

Leucograma; Coagulograma: tempo de coagulação, tempo de sangramento, fragilidade capilar, tempo 

de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativado, tempo de trombina, pesquisa de células 

LE, alterações dos leucócitos, alterações das hemácias e das plaquetas: interpretação do hemograma.  

Biossegurança no Laboratório: práticas de biossegurança; Barreiras primárias e equipamentos 

protetores; Seleção e aquisição de materiais e reagentes; Descontaminação, esterelização, 

desinfecção e anti-sepsia; Tratamento do lixo laboratório: estoque, acondicionamento, descarte; 

Prevenção dos acidentes de laboratório; Normas e condutas de emergência nos acidentes de 

laboratório. Hormônios: Coleta, conservação de amostras e métodos de dosagens dos hormônios da 

glândula tireóide, glândulas adrenais e gônadas. 

 

CARGO: BOMBEIRO HIDRÁULICO 

Símbolos hidráulicos; Bitolas de tubulações em geral; Altura padrão de instalações em geral;  

Nomenclatura de materiais hidráulicos; Tipos de ferramentas para trabalhos hidráulicos; Noções de 

primeiros socorros; Tipos de calhas; Instalação de bombas. Abordagem sobre manutenção e 

recuperação de bombas e do sistema hidráulico. Revisão e ajuste nos registros, descargas e válvulas 

dos sistemas hidráulicos. Lubrificação e manutenção em bombas e outras partes do sistema 

hidráulico. Elaboração de relação de materiais necessários para manutenção e recuperação de 

sistemas de bombeamento de água e dos pontos de distribuição de água e de saneamento. 

Instalações, manutenções e resoluções de problemas hidráulicos. Normas técnicas (incluindo NBR’s 

atinentes à área) e de segurança aplicadas ao trabalho. Leitura e interpretação de projetos de 

instalações hidráulicas. Conhecimento de ferramentas inerentes a profissão. 

 

CARGO: BORRACHEIRO 
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Conhecimento de ferramentas, equipamentos e materiais utilizados nas atividades do cargo. 

Conhecimento das técnicas de montagem e desmontagem de pneus e dos diferentes processos de 

execução. Calibragens. Medidas e tipos de pneus e rodas, vida útil. Identificação dos danos 

apresentados nos pneus. Medidas de segurança. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 

utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas 

e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 

 

CARGO: CARPINTEIRO  

Uso do metro articulado, trena, esquadro, compasso. Uso de ferramentas e máquinas de carpintaria. 

Construir, montar e reparar estruturas e objetos de madeira e assemelhados. Construir estruturas de 

madeira para cobertura. Noções básicas de planejamento e organização nos serviços de carpintaria 

(e na construção civil, de um modo geral), visando à racionalização no uso de material, mão de obra e 

tempo. Procedimentos de segurança na realização dos trabalhos. Noções básicas de planejamento e 

organização na execução dos serviços de carpinteiro. EPI – Norma Regulamentadora 06; Ergonomia – 

Norma Regulamentadora nº 17. 

 

CARGO: CONTADOR 

Conhecimento Específico - Contabilidade Geral, medidas preliminares à elaboração das 

demonstrações contábeis. Contabilidade Pública - Origem, conceito, campo de aplicação e legislação. 

Orçamento Público: características do orçamento tradicional, do orçamento-programa e do 

orçamento de desempenho. Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. 

Orçamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição Federal de 1988. Conceituação e 

classificação da receita e da despesa orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa 

orçamentária. Créditos Adicionais. LC no. 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade 

Pública: Conceito, objeto, objetivo, campo de atuação; Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: 

previsão da receita, fixação da despesa, realização da receita e despesa; Demonstrativos Contábeis: 

Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações 

Patrimoniais; Noções de SIAFI - Sistema de Administração Financeira da Administração Pública 

Federal Lei nº 4.320/64. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - Aprovadas 

pelas Resoluções do CFC nos. 1.128/08 a 1.137/08 e alterações posteriores. Ética no Serviço Público. 

Contabilidade Geral: Princípios de contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

através da Resolução CFC nº 750/93 e posteriores atualizações); Patrimônio: Componentes 

Patrimoniais - ativo, passivo e patrimônio líquido; Contas patrimoniais e de resultado; Regime de 

escrituração contábil (Caixa e Competência); Teorias, funções, funcionamento das contas e plano de 

contas; Apuração de resultados; Demonstrativos contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração de 

Resultados e Demonstração dos Fluxos de Caixa); Análise das demonstrações contábeis por meio de 

índices; Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Geral 

(NBC TG´S). Retenções de tributos federais. Aspectos básicos de custos. Aspectos básicos ligados a 

Ética do Profissional Contábil. Licitações - Lei n° 8.666/93: objetivos, objeto, princípios, modalidades, 

condições e critérios para habilitação e julgamento, tipos de licitação e sanções. Controle da 

administração pública: controle interno e controle externo. 
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CARGO: ELETRICISTA 

Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. 

Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 

Intensidade de Corrente. Potência eTensão Elétricas. Condutores Elétricos. Resistência de um 

Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos 

Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-Raios e 

suas Funções. 

 

CARGO: ENFERMEIRO AMBULATORIAL  

Administração aplicada à Enfermagem. Modelos de gestão contemporâneos em organizações 

hospitalares. Enfermeiro como líder e agente de mudança na perspectiva ética, política, social e 

humana. Relacionamento interpessoal. Características do trabalho em saúde e em Enfermagem. 

Divisão técnica do trabalho; interdisciplinaridade; composição da equipe de Enfermagem; Lei do 

Exercício Profissional; Código de Ética. Gestão de qualidade no processo de trabalho da Enfermagem. 

Elaboração de normas, rotinas e manuais de procedimento. Administração do processo de cuidar em 

Enfermagem. Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Sistemas de informação em Enfermagem 

nas práticas organizacionais, assistenciais e educacionais. A saúde do trabalhador no contexto da 

Enfermagem. O papel do Enfermeiro no gerenciamento de resíduos de saúde. A vigilância 

epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à Enfermagem 

(Princípios básicos do exame físico). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de 

dados, diagnóstico de Enfermagem com base na Taxonomia da North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA), planejamento, implementação e avaliação da assistência de Enfermagem, 

documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de Enfermagem 

relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de 

infecção hospitalar. Planejamento da assistência de Enfermagem no período pré, trans e pós -

operatório. Papel do Enfermeiro no Centro Cirúrgico e Central de Esterilização. Planejamento da 

assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas hematopoiético - linfático, gastrointestinal, 

cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, nervoso e músculo-esquelético. 

Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestão e desenvolvimento fetal, propedêutica 

obstétrica. 

 

CARGO: ENFERMEIRO ESF (RETIFICADO) 

Ética, deontologia, bioética e legislação em Enfermagem. Noções de saúde coletiva e epidemiologia. 

Nutrição e dietética em saúde. Semiologia e semiotécnica em enfermagem. Sistematização da 

assistência em Enfermagem. Processo do cuidar em Enfermagem. Clínica em todo o ciclo vital 

(recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso).  Processo do cuidar em Enfermagem 

Cirúrgica em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso). 

Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças Transmissíveis. Processo do cuidar em Enfermagem 

em Emergências e Urgências. Processo do cuidar em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. 

Administração e Gerenciamento em Saúde.  Saúde da Família e atendimento domiciliar.  

Biossegurança nas ações de Enfermagem.  Enfermagem em centro de material e esterilização. 

Programa Nacional de Imunização. Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de 
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Saúde - PACS. Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF. Diretrizes Operacionais 

do PACS. Ética Profissional. 

CARGO: ENFERMEIRO SAMU  

Objetivos do SUS: atribuições, doutrinas e competências. Princípios que regem a organização do SUS. 

Vigilância à saúde: noções básicas. Sistema municipal de saúde: estrutura, funcionamento e 

responsabilidade. Política Nacional de Atenção as Urgências e Emergências. Regulação medica de 

urgências e emergências. Legislação sobre serviços de atendimento móvel de urgências. 

Planejamento organização e estrutura de emergências; Assistência de Enfermagem no Trauma 

Adulto e Pediátrico: Assistência ao politraumatizado; trauma de crânio; trauma de face; 

traumatorácico; trauma raquiomedular; trauma abdominal; trauma de extremidades; trauma 

músculo esquelético; imobilizações; cinemática do trauma. Atendimento pré-hospitalar (fixo e 

móvel); Assistência de Enfermagem nas emergências clinicas: urgências metabólicas; choque, 

hemorragias; abdome agudo; acidentes com animais peçonhentos; intoxicação exógena; acidentes 

por eletricidades; queimaduras e afogamento. Assistência de Enfermagem na ventilação mecânica; 

Assistência de Enfermagem nas Urgências e Emergências Cardiovasculares: arritmias; edema agudo 

de pulmão; ressuscitação cardiopulmonar; insuficiência coronariana aguda; emergência 

hipertensiva; Acidente Vascular Cerebral Isquêmico; Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico. 

Assistência de Enfermagem nas urgências clinicas da criança: sofrimento respiratório agudo; 

Assistência de Enfermagem na remoção de vitimas; Assistência de Enfermagem nas urgências do 

parto e RN; Assistência de Enfermagem nas emergências psíquicas: psicoses; tentativa de suicídio; 

depressão; síndromes cerebrais orgânicas. Assistência de Enfermagem nas urgências obstétricas: 

trabalho de parto normal; apresentação distorcida; hipertensão e suas complicações; hemorragias; 

abortamento; cesárea pós-morte; Biossegurança. Assistência de Enfermagem as vítimas de violência 

sexual na infância e adulto; aspectos éticos da assistência de Enfermagem nas situações de 

Emergência. Aspectos éticos e legais do óbito no ambiente hospitalar e pré-hospitalar. Ética e 

Legislação Profissional. 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Solos: Capacidade de uso: Adubação; Conservação; Água no solo; Interpretação de análise. Clima: 

Climas do Brasil; O clima em relação às plantas; Balanço hídrico. Plantas: Nutrição das plantas; 

Ecologia vegetal. Mecanização: Preparo do solo (seqüência de trabalho e equipamento adequado); 

Aradura e dragagem; Plantio e tratos culturais; Aplicação de defensivos; Colheita (sistemas 

mecânicos). Economia Rural: Planejamento agrícola e elaboração de Projetos; Avaliação de custos e 

rentabilidade agrícola; Administração rural. Sementes e Mudas: Embriologia da semente; Formação e 

conceito funcional de semente; Colheita, secagem e beneficiamento de sementes; Armazenamento de 

sementes; Produção de sementes e mudas. Fotossíntese: Doenças e pragas de plantas cultivadas. 

Controle de doenças e pragas; Defensivos agrícolas e seu uso adequado. 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

Fiscalização de Obras; Medição, aplicação de recursos, controle de materiais e estoques, análise de 

contratos mpara execução de obras. Projetos Civis; Arquitetônico; Estruturais (em madeira, aço, e 

concreto). Projetos de fundações: Tipos de fundações suas aplicações e execução das mesmas. 

Projetos e execução de instalações elétrica e hidráulicas em canteiros de obras e em edificações 



ESTADO DO PIAUÍ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS  

CNPJ Nº: 06.553.804/0001-02  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

 

51 

(incluindo noções de segurança). Planejamento Urbano e Regional; Planejamento de Engenharia de 

Infra-Estrutura, Projetos, dimencionamentos e execução de obras de saneamento básico; Alvenaria; 

Revestimento;Pinturas e pisos (tipos, aplicações e execução). Especificação de materiais e serviços. 

Orçamentos: Composição de custos e quantitativos de materiais. Elaboração de cronograma físico-

financeiros. Canteiros de obras; Construção e organização. Execução de estruturas em concreto, 

madeira e aço. Noções de Impermeabilização de calhas e telhados. Execução de instalações de água, 

esgoto, eletricidade e telefone. Noções de tratamento de esgotos, construção de fossas sépticas, 

sumidouros e valas de infiltração. Noções de projetos de e execução de pavimentos graníticos 

(paralelepípedos). Vistorias e elaboração de laudos. Planejamento e elaboração de orçamentos 

públicos. 

 

CARGO: FISCAL AMBIENTAL  

Fundamentação do Controle Ambiental. Fundamentação sociopolítica e Cultural. Planejamento e 

Gestão Ambiental. Estudos Aplicados à Gestão Ambiental. Introdução ao ideal ambientalista e ao 

desenvolvimento sustentável. O Meio Ambiente e a Legislação Brasileira. Política Nacional do Meio 

Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos. Crimes Ambientais. Política Nacional de Educação 

Ambiental. Política Nacional de Unidades de Conservação. Política Nacional de Saneamento. 

Zoneamento Ecológico-Econômico. Política Nacional sobre Mudança do Clima. Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. O Meio Ambiente e a Legislação Piauiense. Constituição Estadual. Política Estadual 

do Meio Ambiente. Política Estadual de Recursos Hídricos. Controle da Poluição. Áreas de Proteção 

de Mananciais. Política Estadual de Educação Ambiental. Política Estadual de Saneamento. Política 

Estadual de Resíduos Sólidos. Política Estadual de Mudanças Climáticas. Gerenciamento de Áreas 

Contaminadas. Conceitos e instrumentos para a Gestão Ambiental. 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

Funções do Fiscal de Obras. Finalidades. Procedimentos. Noções gerais de Arquitetura e Meio 

Ambiente - Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de projetos. Noções gerais sobre 

construções e obras. Conclusão de projetos aprovados - Recebimento das obras. Habite-se. Legislação 

Municipal - Lei Orgânica. Lei de Zoneamento e suas alterações. Código de Posturas do Município. Leis 

complementares. Condições Gerais das Edificações - Áreas. Classificação dos compartimentos. 

Circulação em um mesmo nível. Elementos básicos de projeto - Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de 

arquitetura - Símbolos e Convenções. Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e 

Modificação. Elementos de construção - Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. 

Noções Básicas dos Materiais de Construção - Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais 

betuminosos. Concreto simples. Madeira. Aço. Execução de obras - Armação. Concretagem. 

Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas e volumes. Instalações Elétricas Prediais. 

Instalações Hidráulicas Prediais - Instalações de água potável. Instalações de esgotos sanitários. 

Instalações de águas pluviais. Serviços públicos - Redes de abastecimento de água. Redes de esgoto. 

Redes de águas pluviais. 

 

CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS  



ESTADO DO PIAUÍ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS  

CNPJ Nº: 06.553.804/0001-02  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

 

52 

Capacidade jurídica (Art. 1° ao 10º do Código Civil). Administração Pública. Princípios constitucionais 

da Administração Pública. Noções de Direito Administrativo. Atos administrativos: conceito, 

requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; eficácia, 

validade, vícios, nulidades, revogação, invalidação e convalidação. Poderes administrativos: poder 

hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; uso e abuso do poder. O Poder de Polícia: 

conceito; Razão e Fundamento; Objeto e Finalidade; Extensão e Limites; Serviços públicos: conceito e 

classificação; regulamentação e controle; princípios e requisitos do serviço; direitos do usuário; 

terceirização de serviços; competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; 

concessões, permissões e autorizações. Processo Administrativo; processos e procedimentos 

administrativos; princípios constitucionais aplicáveis; direito de informação e de certidão. 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA NASF  

Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia – fototerapia 

hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral. Fisioterapia 

em traumato ortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia Ginecologia e 

Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em Cardio-vascular; 

Amputação; Prótese e Órtoses –Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia: Fisioterapia 

respiratória; Fisioterapia Pulmonar – gasimetria arterial, insuficiência respiratória aguda e crônica; 

Infecção do Aparelho Respiratório; Avaliação Fisioterápica do paciente crítico; Ventilação Mecânica. 

isioterapia na Saúde do Trabalhador: Conceito de Ergonomia; Doenças Ocupacionais relacionadas ao 

trabalho; Práticas Preventivas no ambiente do trabalho. Assistência Fisioterapêutica Domiciliar – 

Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Ética e legislação profissional. 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

Histórico da Saúde Pública. Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Níveis de atenção à saúde. Fases e 

níveis de prevenção em Fonoaudióloga. Estratégias de prevenção em Fonoaudióloga. Atuação direta 

e indireta do fonoaudiólogo em unidades básicas de saúde. Atuação do fonoaudiólogo na promoção 

do aleitamento materno em iniciativas Amiga da Criança. Anatomia e fisiologia da lactação. 

Aleitamento materno em situações especiais: fissuras de lábio e palato, RN pré-termo, RN baixo-peso, 

Síndrome de Dowm, bebês gemelares. Avaliação da mamada e avaliação e manejo das mamas para o 

sucesso do aleitamento materno. Normas e rotinas para o incentivo ao aleitamento materno. Norma 

brasileira para comercialização de alimentos para lactentes. Avaliação e reabilitação da disfagia 

orofaríngea. Avaliação e reabilitação da comunicação do paciente em leito domiciliar. Programas de 

orientação fonoaudiológica sobre comunicação e deglutição para familiares e cuidadores de 

pacientes em leito domiciliar. Procedimentos de triagem auditiva de alunos da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Programas de orientação fonoaudiológica sobre saúde auditiva e distúrbios da 

audição para educadores e familiares de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

Fonoaudióloga em atuação interdisciplinar. Lei Nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO NASF 
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Sistema do Aparelho Auditivo: bases anatômicas e funcionais. Audiologia Clínica. Procedimentos 

subjetivos de testagem audiológica - indicação, seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora 

individual. Audiologia do Trabalho: ruído, vibração e meio-ambiente. Audiologia Educacional. 

Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala. Funções Neurolingüística. Sistema Sensório-motor-oral - 

etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem. Deformidade crâneo-faciais. Características 

fonoaudiológicas. Avaliação mio-funcional. Tratamento fonoaudiológico. Distúrbio da voz. Disfonias. 

Aspectos preventivos. Avaliação e fonoterapia. Distúrbio de Linguagem da Fala e da Voz decorrentes 

de fatores neorológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais. Desvios 

fonológicos. Fisiologia de deglutição. Desequilíbrio da musculação oro-facial e desvios da deglutição. 

Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento 

fonoaudiológico. Distúrbio da Aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e 

intervenção fonoaudiológica. Aleitamento materno: vantagens - fisiologia da lactação. Assistência 

Fonoaudiológica Domiciliar (Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC). Ética e legislação 

profissional. 

CARGO: GARI  

Conservação e limpeza de áreas verdes, praças, ruas e outros logradouros municipais. Equipamentos 

de Segurança (E.P.I. e E.P.C.). Ferramentas e equipamentos da área. Limpeza de equipamentos e 

conservação de materiais. Noções de capinação, transporte de entulhos e varrição. Segurança no 

Trabalho. Serviços Gerais de Limpeza. Prática Geral em Limpeza Pública.  

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos diferentes 

órgãos executivos e das diferentes entidades da federação. Normas gerais de circulação e conduta. 

Sinalização de trânsito. Veículos: registro, licenciamento, condução de escolares. Habilitação. 

Infrações, penalidades, medidas administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito. 

Distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito. Noções de Primeiros Socorros. Defesa 

Pessoal e Técnicas para defesa e ataque - Tática de Direção Defensiva/ Ofensiva/ Evasiva. Sistema de 

Segurança Pessoal. Sigilo Profissional. Direitos Humanos e Relações Humanas no Trabalho. Sistema 

de Segurança Pública e Crime Organizado. Lei Seca. Mecânica Básica. 

 

CARGO: JARDINEIRO 

Jardinagem: Etapas da Jardinagem; Classificação de jardins; Estilo de jardins; O espaço; Iluminação; 

Temperatura; Umidade; Posicionamento; Escolhendo as Plantas; Construindo o jardim; Montagem do 

jardim; Nivelamento do terreno; Limpeza da área; Solo; Sistema de rega; Plantio; Vias de acesso - 

calçadas ou caminhos; Ferramentas de Jardinagem; Adubação e Controle de Pragas e doenças. 

 

CARGO: JORNALISTA 

Teoria da Comunicação; A Comunicação e os Meios de Comunicação; Comunicação de 

Massa/Indústria Cultural; O texto jornalístico: características, estrutura; Técnicas de redação 

jornalística; Técnicas de entrevista e reportagem; Texto opinativo, informativo, interpretativo; As 
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informações e sua extensão; As diversas formas de jornalismo; Elaboração de pauta; Produção de 

releases, comunicados, notas oficiais, etc. ; Veículos de Comunicação Internos e Externos; O perfil do 

profissional; Ética no jornalismo; Ética e Informação; Assessoria de Imprensa; O papel do Assessor de 

Comunicação/Imprensa; Clipping, Clipping Eletrônico; Comunicação Empresarial; Comunicação 

Integrada; Planejamento e elaboração de planos de comunicação; Jornalismo Científico; Comunicação 

e jornalismo nas novas mídias; Perfil do jornalismo com o advento das novas tecnologias; 

Webjornalismo. 

 

CARGO: MECÂNICO 

Princípios de funcionamento do motor a combustão interna. Conhecimentos e procedimentos de 

manutenção dos sistemas de: alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção 

e transmissão. Lubrificantes e sistemas de lubrificação. Tipos e uso de ferramentas e equipamentos 

de mecânico. Manutenção preventiva e corretiva. 

 

CARGO: MÉDICO AUDITOR 

Procedimentos de auditoria em sistema de saúde: definições e conceitos; Objetivos; Tipos e campo de 

atuação da auditoria; Perfil do auditor; Auditoria analítica; Auditoria operativa; Apuração de 

denuncia; Normas de vigilância sanitária para estabelecimento de saúde. Financiamento no SUS: 

forma de repasse de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso de atenção básica; 

Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento de controle. Noções de 

planejamento estratégico. Habilitação para gestão no SUS. Programa saúde da família. Programa 

saúde da mulher. Programa saúde de criança. Programa de saúde bucal. Programa de hipertensão. 

Programa de diabetes. Programa de controle da tuberculose. Programa de controle da hanseníase. 

Modelo de Atenção, Regulação Assistencial. Programa de Saúde Mental. Documentos oficiais: 

Constituição Brasileira na área de Saúde; Código de Defesa do Consumidor; Código de Ética Medica; 

Código de Ética de Enfermagem; Código de Ética de Odontologia; Código de Ética de Farmácia; Lei 

8666/93; Procedimentos para Pagamento de Produção Ambulatorial no SUS; Procedimentos de 

liberação de Atualização de Internação Hospitalar; Procedimentos de liberação de Autorização de 

Procedimentos de Média e Alta Complexidade. Medicina Geral: Doenças do Aparelho Cardiovascular. 

Doenças do Aparelho Respiratório. Pneumonias. Transfusões de sangue e derivados. Doenças do 

Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças Renais e 

do Trato Urinário. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. 

Doenças Neurológicas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Infecciosas. Doenças Dermatológicas. Doenças 

Oculares. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Ginecologia e Obstetrícia. Doenças Reumatológicas. 

Saúde Pública: Planejamento e Gestão em Saúde; Conceitos de saúde pública e saúde coletiva; 

Políticas Nacionais de Saúde e Reformas do Estado; Sistema Único de Saúde; Educação em saúde; 

Promoção de Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e 

programas de saúde. Ações de atenção à saúde da criança, escolar, adolescente, mulher, homem, 

idoso. DST/AIDS, mental, tuberculose, hanseníase. Doenças de notificação compulsória. Imunizações. 

Consciência, educação e boas práticas ambientais no serviço público. Ética Profissional. Legislação 

(as leis que constam na bibliografia poderão ser usadas em sua totalidade, exceto quando os artigos 

estiverem especificados). Definições de auditoria. Assistência médica complementar. Normas 

técnicas para análise de procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais. As glosas e as cobranças 
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indevidas. Auditor Médico do Sistema Único de Saúde (SUS). Sistema Nacional de Auditoria; 

Auditoria do Sus. Aspectos jurídicos do SUS na Constituição Federal e principais normas 

infraconstitucionais. Glosa: conceitos, legitimidade, aplicação, fundamentação, motivos. 

Conhecimentos Gerais de Auditoria Médica. Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, Portaria MS 2.203/96. 

Código de Ética Médica. 

 

CARGO: MÉDICO  CLINICO GERAL 

Políticas públicas de saúde no Brasil. Situação de saúde da população. Indicadores de nível de saúde 

da população. Sistema Único de Saúde (SUS). Atenção Primária à Saúde (APS). Legislação e Ética 

Médica: relação médico-paciente. Erro médico. Exame e Diagnóstico Clínico Prontuário médico. 

Consulta ambulatorial. Saúde materno-infantil. Saúde da mulher. Saúde do trabalhador. Saúde 

ocupacional. Saúde ambiental. Controle de doenças crônico-degenerativas Acidentes e violência. 

Acidentes por animais peçonhentos. Vigilância epidemiológica. Noções clínica, terapêutica e 

preventiva das principais patologias. Noções de Epidemiologia clínica das doenças transmissíveis. 

Sistemas de registro, notificação de doenças, atestado Doenças de Notificação Compulsória, 

prevenção, diagnóstico e tratamento. Alcoolismo e tabagismo. Planejamento familiar. Métodos 

contraceptivos. Aleitamento materno. Bioética. Epidemiologia, clínica, terapêutica e prevenção das 

seguintes patologias: Enfermidades do estômago e esôfago: Síndromes dispépticas. Úlcera péptica. 

Gastrites. Câncer Gástrico. Esofagites. Doença diverticular. Hemorragias gástricas. Neoplasias do 

estômago. Enfermidades dos intestinos: Transtornos diarréicas. Cólon Irritável. Parasitoses 

intestinais. Diverticuloses. Apendicite. Neoplasias do colo. Enfermidades do pâncreas mais comuns 

na prática clínica. Enfermidades do fígado e vias biliares: Cirrose. Hepatite. Colelitíase. Colecistite. 

Icterícias. Neoplasias do fígado. Enfermidades do aparelho circulatório: cardiopatia isquêmica. 

Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência cardíaca. Arritmias. Cardiopatias oro-valvulares; 

Arteriosclerose. Hipertensão Arterial. Cor Pulmonale. Insuficiência Venosa. Insuficiência arterial 

periférica. Tromboflebite. Enfermidades respiratórias: insuficiência respiratória. Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Enfisema. Pneumonias. Tuberculose Pulmonar. Pleurites. 

Neoplasias pulmonares. Enfermidades dos rins e vias urinárias: Litíase Renal. Infecção Urinária. 

Cistites. Insuficiência renal. Glomerulonefrites. Enfermidades do sistema nervoso central: Acidentes 

Vasculares Cerebrais. Doença de Parkinson. Meningites. Neuropatias. Epilepsia. Vertigens. 

Enfermidades hematológicas: anemias. Leucemias. Linfomas. Enfermidades metabólicas e 

endócrinas: Diabetes Mellitus. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Hipoglicemias. Obesidade. Gota. 

Dislipidemias. Hipovitaminoses. Desnutrição. Câncer da Tireoide. Doenças sexualmente 

transmissíveis: DST, SIDA. Enfermidades Reumáticas: Artrite Reumatóide. Febre Reumática. Lupus 

Eritematoso Sistêmico. Esclerodermia. Osteoporose. Osteartrose. Dor lombar. Lesões por Esforços 

Repetidos - LER. Enfermidades Infecciosas mais comuns na prática clínica. Enfermidades 

psiquiátricas mais comuns na prática clínica. Enfermidades dermatológicas: Micoses de pele. 

Dermatites. Dermatoses. Eczema. Urticária. Acidentes por animais peçonhentos. 

 

CARGO: MÉDICO ESF 

Cuidados gerais e preventivos da saúde do adulto e do idoso. Doenças cardiovasculares - hipertensão 

arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, valvulopatias e 

arritmias cardíacas. Doenças pulmonares - asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
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embolia pulmonar, infecções respiratórias e pneumonias, abscessos pulmonares, doença pulmonar 

intersticial e hipertensão pulmonar. Doenças gastrintestinais e hepáticas, doenças pépticas, 

hemorragia digestiva, diarréias agudas e crônicas, colelitiase, colecistite, pancreatites, hepatites e 

insuficiência hepática. Doenças renais - insuficiência renal, nefropatias, litiase urinária e infecções 

urinárias. Doenças endócrinas - diabetes, doenças da tireoide, paratireoides e adrenais. 

Dislipidemias. Doenças reumáticas e colágenas - artrites, espondiloartropatias, gota e vasculites. 

Doenças infecciosas e parasitárias. antibioticoterapia. Distúrbios hidro-eletrolíticos e acidobásicos. 

Distúrbios da consciência e da memória. Acidentes vasculares cerebrais. Interpretação clinica de 

exames complementares de uso frequente na prática clínica. Emergências clínicas. Legislação 

referente à profissão. 

 

CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA  

Abdome Agudo em Ginecologia; Diagnóstico por imagem em ginecologia. Anatomia e embriologia; 

Planejamento familiar; Aspectos Médico Legais em Ginecologia. Cirurgias para patologias benignas e 

malignas do trato genital inferior. Doença inflamatória pélvica; Doença trofoblástica gestacional; 

Doenças benignas e malignas da mama; Ginecologia infanto-puberal; Distopia genital; Corrimento 

vaginal; Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças benignas do trato reprodutivo; Dor pélvica e 

dismenorreia; Endocrinologia ginecológica (amenorréia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina 

disfuncional, tensão prémenstrual, desenvolvimento sexual normal e anormal, puberdade e 

climatério; Infertilidade. Endoscopia ginecológica; Endometriose; Propedêutica do colo uterino; 

Câncer de colo uterino; Câncer de ovário; Câncer de vulva e vagina; Câncer do corpo do útero e tubas 

uterinas; Gravidez ectópica; Doenças benignas do trato reprodutivo; Cirurgias para patologias 

benignas e malignas do trato genital inferior; Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e 

distopias do útero; Infecção urinária; Doença inflamatória pélvica; Aspectos médico-legais e éticos da 

obstetrícia; Ginecologia e Obstetrícia Baseada em Evidência. SAÚDE PÚBLICA: Constituição Federal, 

em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. Decreto nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que 

regulamenta as Leis 10.048, de 08 de novembro de 2.000, que dá prioridade de atendimento às 

pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2.000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida, e dá outras providências todo o teor. Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2.003 

(Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. Lei nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, 

todo teor. Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 

e 8. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus Artigos: 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1.990, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, todo o teor. Portaria nº 1580 GM/MS, de 19 de julho de 

2.012, todo teor. 9 – Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. Portaria nº 2488 

GM/MS, de 21 de outubro de 2.011, todo teor. Portaria nº 2048 GM/MS, de 03 de setembro de 2.009, 

inteiro teor. 

 

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Terapia antimicrobiana; Infecção hospitalar; Febre de origem indeterminada; Sepsis, Parasitoses 

intestinais; Esquistossomose mansônica; Leishmaniose visceral e tegumentar; Toxoplasmose; 
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Malária; Doença de Chagas; Infecções das vias aéreas superiores; Pneumonias - Tuberculose; 

Endocardite infecciosa; Meningites, Encefalites de Abscessos Cerebral; Infecções Cutâneas; Infecções 

Osteoarticulares; Infecções do trato urinário; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida; Diarréias; Cólera; Tétano; Leptospirose; Febre Tifóide; Dengue, Febre 

Amarela. Doenças Exantemáticas; Herpes simples e Herpes zoster/Varicela. 

Citomegalovirose;Hepatites virais; Raiva; Retroviroses: HTLV - 1 e 2; Hanseníase; Micoses 

superficiais e profundas; Imunizações; hepatites infecciosas; cervicites e uretrites; doença 

inflamatória pélvica; úcleras genitais; ecoparasitoses e doenças virais; violência sexual; políticas de 

saúde no Brasil; epidemiologia e vigilância sanitária à saúde. 

 

CARGO: MÉDICO PEDIATRA 

 Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e 

desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, 

Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, 

desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdiocirculatórios: Cardiopatias 

congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. 

Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal 

asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios 

metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, 

Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos: Coma, 

Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e 

renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome 

hemolítico- urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e 

hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia 

do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: 

AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias 

Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. 

Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas 

agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por 

animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. 

 

CARGO: MÉDICO PERITO DA PREVIDÊNCIA 

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal: Decreto nº. 1.171/94 e Decreto nº. 6.029/07. NOÇÕES DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL: Direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; nacionalidade; 

cidadania; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos. 

Da Administração Pública (artigos de 37 a 41, capítulo VII, Constituição Federal). NOÇÕES DE 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes 

e organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. 

Organização administrativa da União; administração direta e indireta.  Agentes públicos: espécies e 

classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico 

único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime 
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disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. Poderes administrativos: poder 

hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato 

administrativo: validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, 

espécies e exteriorização; vinculação e discricionariedade. Serviços Públicos; conceito, classificação, 

regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, autorização. 

Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle 

legislativo; responsabilidade civil do Estado. Lei nº. 8.429/92 e alterações posteriores (dispõe sobre 

as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá 

outras providências). MEDICINA GERAL: Ética médico-profissional. Noções de epidemiologia: 

conceito, histórico e objetivos; relações de causa e efeito; índices e coeficientes sanitários; noções 

sobre a evolução natural das variadas doenças e os conceitos de epidemia, endemia, pandemia e 

prozodemia; epidemiologia atualmente no Brasil; epidemias e endemias atuais; doenças 

comunicáveis; investigação epidemiológica; níveis de prevenção e medidas profiláticas. Clínica 

médica e conduta médico-pericial. Noções gerais das áreas médicas: clínica médica; cirurgia; gineco-

obstetrícia; psiquiatria; ortopedia; cardiologia. Conduta pericial. Legislação de Assistência Social: 

conteúdo; fontes e autonomia (Lei nº. 8.742/93 e alterações posteriores; Decreto nº. 1.744/95 e 

alterações posteriores). Legislação referente ao SUS: Lei nº. 8.080/90 e alterações posteriores, 

Títulos I e II. Portaria nº. 3.908/98. Portaria MS nº. 1679, de 19/09/2002. Portaria MS nº. 656, de 

20/09/2002. Portaria MS nº. 666, de 30/09/2002. Portaria MS nº. 777, de 28/04/2004. Medicina do 

Trabalho: A Segurança e Saúde no Trabalho nos diplomas legais vigentes no país: Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Segurança e a Saúde no Trabalho nas seguintes Normas 

Internacionais da Organização Internacional do Trabalho − OIT: Convenção nº. 81 − Inspeção do 

Trabalho (Decreto nº. 95.461, de 11/12/1987); Convenção nº. 139 − Prevenção e controle de riscos 

profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos (Decreto nº. 157, de 02/06/1991); 

Convenção nº. 148 − Proteção dos Trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à 

contaminação do ar, ao ruído, às vibrações no local de trabalho (Decreto nº. 93.413, de 15/10/1986); 

Convenção nº. 155 − Segurança de Saúde dos Trabalhadores (Decreto nº. 1.254, de 29/09/1994); 

Convenção nº. 161 − Serviços de Saúde do Trabalho (Decreto nº. 127, de 22/05/1991). Doenças 

ocupacionais, acidente do trabalho e conduta médico-pericial: conceito e epidemiologia; impacto do 

trabalho sobre a saúde e segurança dos trabalhadores; indicadores de saúde − doença dos 

trabalhadores; situação atual da saúde dos trabalhadores no Brasil; patologia do trabalho; conduta 

pericial; Normas Técnicas das LER/DORT. LEGISLAÇÃO DO TRABALHO: Consolidação das Leis do 

Trabalho − CLT - Títulos I e II. Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria MTb nº. 3.214, de 

08/06/1978 e alterações posteriores. Normas Regulamentadoras Rurais, aprovadas pela Portaria 

MTb nº. 3.067, de 12/04/1988 e alterações. LEGISLAÇÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL: conteúdo; fontes e 

autonomia (Lei nº 8.742/93 e alterações e Decreto nº 6.214/07 e alterações). LEGISLAÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA: Seguridade Social: origem e evolução no Brasil; conceituação; organização e 

princípios constitucionais. Legislação Previdenciária: conteúdo; fontes e autonomia. (Lei nº 8.212, de 

24/07/1991 - Títulos I a V, Título VI - Introdução e Capítulo I e Titulo VIII; Lei nº 8.213, de 

24/07/1991, (na íntegra).Regulamento da Previdência Social: Decreto nº 3048, de 06/05/1999 e 

alterações. OS INSS/DSS nº 607, de 05/08/98; OS INSS/DSS nº 608, de 05/08/98; OS INSS/DSS nº 

609, de 05/08/98; IN 45 de 06/10/2010. Lei 8.029 de 12/04/1990. Decreto nº 7.556, de 

24/08/2011- Estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social. Funções institucionais do 

INSS;Aplicação das normas previdenciárias: vigência, hierarquia, interpretação e integração. 
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CARGO: MÉDICO PLANTONISTA SAMU 

Doenças cardiovasculares - hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica, insuficiência 

cardíaca, miocardiopatias, valvulopatias e arritmias cardíacas. Doenças pulmonares - asma 

brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, infecções respiratórias e 

pneumonias, abscessos pulmonares, doença pulmonar intersticial e hipertensão pulmonar. Doenças 

renais - insuficiência renal, nefropatias, litiase urinária e infecções urinárias. Emergências clínicas. 

Legislação referente à profissão. 

 

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA  

Conhecimento da Área: Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, 

quadros clínicos. Esquizofrenias: conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das 

epilepsias, manifestações principais, tratamentos. Transtornos afetivos: conceito, classificação e 

tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e tratamento. Toxicomanias: conceito, 

conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica psiquiátrica: 

psicofarmacoterapia - classificação e indicações principais. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e 

formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, classificação e conduta. Personalidade 

psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde Mental. História da 

Psiquiatria. Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria Forense. 

Política da Saúde Mental. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria do Setor: Preventivismo. 

Antipsiquiatria. Psiquiatria "Democrática". Diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira. Conceitos e 

ações em psiquiatria infanto-juvenil. 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Processamento tecnológico de produtos de origem animal: Tecnologia de carnes e derivados 

(bovinos, suínos e aves): cuidados "ante-mortem"; alterações "post-mortem"; cuidados no abate; 

processos físicos e Bioquímicos de conservação. Tecnologia de pescados e derivados: cuidados na 

captura e manuseio; elaboração e cargo do gelo; métodos de conservação e prevenção. Tecnologia de 

leite e produtos lácteos: cuidados na obtenção higiênica do leite; fases tecnológicas do 

beneficiamento; produtos lácteos - fases tecnológicas. Inspeção Sanitária de produtos de Origem 

Animal: inspeção sanitária de carnes e derivados (bovinos, suínos e aves); técnica de inspeção "ante e 

post-mortem"; critérios de julgamento na inspeção; higiene das operações de matança; inspeção e 

julgamento de carcaças e vísceras; particularidades da inspeção sanitária; inspeção de óvulos; 

alterações das carnes e derivados; matança de emergência; higiene nas indústrias e do pessoal; 

higiene da água de abastecimento. Inspeção sanitária de pescados e derivados: higiene no manuseio 

do pescado a bordo; higiene na manipulação na indústria e comércio; composição química e 

alterações do pescado; inspeção dos produtos conservados e preservados; legislação e julgamento 

tecnológico e sanitário. Inspeção sanitária de leite e produtos lácteos: cuidados higiênicos-sanitários 

na obtenção; cuidados no beneficiamento e demais operações; flora microbiana patogênica e 

alterações classificação e funcionamento dos estabelecimentos; mérito higiênico-sanitário dos 

processos de conservação; rotina de inspeção sanitária; fraudes e adulterações; legislação e critérios 

de julgamento. Controle Físico - Bioquímico e Microbiológico: Higiene e Saúde Pública Veterinária: 
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inspeção e fiscalização dos estabelecimentos industriais e comerciais. Doenças de animais 

transmissíveis ao homem e de interesse sanitário: zoonoses; toxinfecções e envenenamentos. 

Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses: tuberculose, brucelose, leptospirose, raiva, 

hantavirose, toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, hidatidose. Epidemiologia, diagnóstico e 

controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e endoparasitoses em bovinos, ovinos, 

caprinos, suínos e eqüinos. Classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos de alimentos 

de origem animal. Inspeção e tecnologia do abate de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. 

Práticas de manejo visando o aumento de produção do rebanho. Ginecologia, andrologia, biotécnicas 

e fisiopatologia da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e eqüinos. 

 

CARGOS: MERENDEIRA  

Conhecimento de limpeza, higienização e desinfecção do ambiente, equipamentos, utensílios e 

alimentos. Noções de prevenção de acidentes do trabalho; -Técnicas adequadas de preparo de 

alimentos. Conservação de alimentos. Conhecimento de equipamentos e utensílios de cozinha; 

Técnicas de congelamento e descongelamento de alimentos. Os alimentos; Proteção dos alimentos; 

Cuidados pessoais no trabalho - Segurança no trabalho; Da merenda escolar; Preparação dos 

alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; Elaboração dos pratos; 

Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; Conservação e 

validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e manipulação de 

carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; 

Relação entre saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no 

organismo; Seleção, conservação e condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao 

compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e farinhas, massas, doces e tortas, carnes, 

pescado, laticínios. Sugestão Bibliográfica: Manuais pertinentes as atividades de merendeiro e 

cantineira. Manuais sobre merenda escolar, limpeza e higiene. 

 

CARGO: MONITOR DE ESPORTE E LAZER 

Dimensão Sócioantropológica: Conhecimentos filosóficos, antropológicos, sociológicos e históricos 

que enfocam aspectos éticos, culturais, do meio ambiente, étnico-raciais, estéticos e epistemológicos 

inerentes à educação e à educação física escolar. Dimensão Biológica: Conhecimentos sistêmicos 

sobre os aspectos morfológicos, fisiológicos e biomecânicos e suas aplicações na educação física. 

Dimensão Comportamental: Conhecimentos sobre mecanismos e processos do desenvolvimento 

humano e da saúde, contemplando aspectos motores, aquisição de habilidades e fatores psicológicos 

intervenientes; Dimensão didático-pedagógica: Conhecimentos dos fundamentos teórico 

metodológicos da educação e sua aplicação no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais do componente curricular de Educação Física. 

 

CARGO: MOTOBOY 

Legislação de Trânsito: Novo Código de Trânsito Brasileiro;  Normas Gerais de Circulação e Conduta; 

Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de 

Trânsito; Direção Defensiva; Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de 
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Primeiros Socorros. Aspectos geográficos do Brasil. Conhecimentos básicos de mecânica e de elétrica 

de automóveis e caminhões. Relações humanas. 

 

CARGO: MOTORISTA (CATEGORIA B) 

Lei nº 9503/97 e atualizações até dezembro de 2009 (CTB – Código de Trânsito Brasileiro): Das 

normas gerais de circulação e conduta, Da sinalização de Trânsito, Do registro de veículos, Do 

licenciamento, Da condução de escolares, Da habilitação, Das Infrações, Das penalidades, Das 

medidas administrativas, Do processo administrativo, Dos crimes de trânsito. Noções de Primeiros 

Socorros. Conhecimentos básicos em mecânica de automóveis. Manutenção e limpeza de veículos. 

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

Legislação de Trânsito Vigente. Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 

1997 e posteriores modificações. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN): nº 

168/2004 - Estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos 

automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os 

cursos de formação, especializados, de reciclagem e dá outras providências (contemplando 

alterações até a Resolução nº 435/13); nº 432/2013 - Dispõe sobre os procedimentos a serem 

adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de 

outra substância psicoativa que determine dependência. Sistema Nacional de Trânsito: composição. 

Registro e Licenciamento de veículos. Habilitação. Normas gerais de circulação e conduta. Crimes de 

trânsito. Infrações e Penalidades. Sinalização de trânsito, segurança e velocidade. Condutores de 

veículos – deveres e proibições. Direção Defensiva. Primeiros socorros em acidentes de trânsito. 

Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. Noções básicas de mecânica automotiva. 

 

CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA-SAMU 

REGRAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO: Normas Gerais de Circulação e Conduta. Regra de Preferência. 

Conversões. Dos Pedestres e Condutores não Motorizados. Classificação das Vias; LEGISLAÇÃO DE 

TRÂNSITO: Dos Veículos. Registro. Licenciamento e Dimensões. Classificação dos Veículos. Dos 

equipamentos obrigatórios. Da Condução de Escolares. Dos Documentos de Porte Obrigatório. Da 

Habilitação. Das Penalidades. Medidas e Processo Administrativo. Das Infrações. SINALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO: A Sinalização de Trânsito. Gestos e Sinais Sonoros. Conjunto de Sinais de 

Regulamentação. Conjunto de Sinais de Advertência. Placas de Indicação. DIREÇÃO DEFENSIVA. 

Direção Preventiva e Corretiva. Automatismos. Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de 

Acidentes. Leis da Física. Aquaplanagem. Tipos de Acidentes. PRIMEIROS SOCORROS: Como socorrer. 

ABC da Reanimação. Hemorragias. Estado de Choque. Fraturas e Transporte de Acidentados. MEIO 

AMBIENTE: Meio Ambiente. NOÇÕES DE MECÂNICA: O Motor. Sistema de Transmissão e Suspensão. 

Sistema de Direção e Freios. Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. 

 

CARGO: MÚSICO (TODOS) 

Elementos da música e estruturação musical. Som/Silêncio. Parâmetros do som. Intervalos. Escalas. 

Acordes. Harmonia Vocal. Funcional. Prosódia Musical. Fraseologia Musical. Formas musicais. 
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Textura musical. Música, Cultura e Sociedade. Folclore Brasileiro. Características do fato folclórico. 

Manifestações musicais. Brinquedos cantados. Cantos e danças das diversas regiões do Brasil. 

Instrumentos Musicais. Conjuntos Musicais. Música Brasileira Erudita e Popular. Influências. 

Formação da Música Brasileira. Principais gêneros musicais. Hinos Oficiais: partituras, histórico e 

autores. Hino Nacional Brasileiro. Hino da Independência do Brasil. Hino à Bandeira Nacional. 

Histórico das bandas de música; Função social da banda de música. Banda como instrumento de 

formação cívica, lúdica e musical. Importância da banda no contexto da comunidade como organismo 

vivo. LEGISLAÇÃO: Legislação referente à profissão de Músico. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA  

Conceitos e definições de alimentos, nutrientes, biodisponibilidade e energia; Composição química 

dos grupos de alimentos; Conceito de segurança alimentar e nutricional sustentável; Estado 

nutricional de gestante, nutriz/lactante e criança no primeiro ano de vida. Necessidades e 

recomendações nutricionais para gestantes, nutrizes e crianças no primeiro ano de vida; Aleitamento 

materno; Tipos de alimentos e formas lácteas recomendadas para lactente; Introdução de alimentos 

complementares para o lactente; Conceitos Básicos (IMC, PI, PA, TMB, VET); Alimentação do Pré-

Escolar, Escolar, Adolescente e Adulto. Alimentação na Terceira Idade. Metabolismo dos micro e 

macronutrientes. Métodos de avaliação do estado nutricional. Cálculo das necessidades energéticas. 

Dieta para as diferentes fases do exercício. Métodos e técnicas de pré-preparo e preparo dos 

alimentos "in natura". Técnicas de preparo para a preservação das características e valor nutritivo 

dos alimentos. Condições sanitárias e higiênicas dos alimentos. Planejamento de cardápios. Métodos 

de conservação dos alimentos. Tecnologia dos alimentos; Tecnologia do processamento de cereais, 

óleos e gorduras, leite e derivados, carne e derivados e do peixe. Controle higiênico de alimentos e 

legislação sanitária. Enfermidades transmitidas por alimentos. Controle de qualidade de alimentos. 

Síntese proteica. Metabolismo intermediário de glicídios, lipídios e protídios. Características básicas 

do Metabolismo: estado alimentado, estado de jejum e injúrias. Processos metabólicos e nutricionais 

da gestação, crescimento e do envelhecimento. Função e metabolismo dos micronutrientes: 

vitaminas e minerais. Análise dos métodos de avaliação nutricional. Métodos e técnicas de avaliação 

do Estado Nutricional. Indicadores dietéticos; Indicadores antropométricos; Métodos de avaliação do 

consumo de alimentos; Tabelas de composição química de alimentos; Políticas e programas de 

Alimentação e Nutrição e sua interface com Atenção Integral à Saúde da Mulher, Atenção Integral à 

Saúde Criança, Atenção Integral à Saúde do Idoso e outros programas (saúde do escolar, imunizações, 

doenças sexualmente transmissíveis e AIDS...). Sistema de Informação em Nutrição. Situação 

nutricional de diferentes grupos populacionais. Unidade de Alimentação e Nutrição: aspectos físico e 

funcional. Lactário. Creche. Banco de Leite Humano. Gestão de pessoas em UAN. Educação alimentar: 

Planejamento em educação alimentar. Técnicas do processo de educação alimentar. Cuidado 

nutricional. Composição e caracterização de dietas progressivas hospitalares. Suporte nutricional; 

Cálculo de dietas utilizando tabelas de composição de alimentos e tabelas de equivalentes. Cálculo de 

necessidades energéticas; Identificação das recomendações nutricionais de macro e micronutrientes 

para crianças e adolescentes saudáveis; Avaliação Nutricional do paciente hospitalizado e em regime 

de homecare; Interações entre fármacos e nutrientes; Exercício profissional: legislação, regulamentos 

e resoluções. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA NASF 
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Alimentos: conceito, classificação e composição química. Microbiologia dos Alimentos. Técnica 

dietética: pré preparo, preparo, distribuição dos alimentos e aspectos organolépticos. Planejamento, 

análise e avaliação de cardápios nos ciclos da vida (infância, adolescência, adulto e idoso). Logística e 

suprimentos: previsão para compras, estoque, política de compras, custo, recebimento e 

armazenamento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza. Administração de Serviços de 

Alimentação e Nutrição: planejamento, organização, direção e controle. Controle higiênico-sanitário 

em Serviços de Alimentação e Nutrição. Boas práticas de fabricação e higiene dos alimentos. 

Educação Alimentar e Nutricional. Avaliação Nutricional: diagnóstico, monitoramento do estado 

nutricional nos ciclos da vida (infância, adolescência, adulto e idoso) e métodos de avaliação diretos e 

indiretos do estado nutricional. Segurança Alimentar e Nutricional. Epidemiologia e tratamento 

dietoterápico das doenças crônicas não transmissíveis: obesidade, diabetes, hipertensão e 

dislipidemias. Epidemiologia e intervenção das carências nutricionais: desnutrição enegético-

protéica, anemia por deficiência por ferro, hipovitaminose A, distúrbio por deficiência do Iodo. 

Análise Sensorial: testes afetivos. Legislação: Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009. Resolução 

CD/FNDE nº 38, de 16 julho de 2009. Resolução CD/FNDE nº 67, de 28 de dezembro de 2009. Código 

de Ética - Resolução CFN nº 334/2004. Resolução CFN nº 465, de 25 de agosto de 2010. Portaria 

Interministerial nº 1010, de 08 de maio de 2006. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 

 

CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM BUXOMAXILAR CEO  

Avaliação do estado de saúde pré-operatório, prevenção e tratamento das Emergências Médicas, 

princípios de cirurgia, reparação das feridas, controle de infecção, equipamentos e instrumentos 

usados em cirurgia oral básica, princípios de exodontia, princípios do tratamento de dentes 

impactados, controle pós operatório da paciente, prevenção e tratamento das complicações 

cirúrgicas, cirurgia pré protética, implantes em odontologia, princípios de prevenção e tratamento 

das infecções odontogênicas, princípios de cirurgia endodôntica, abordagem do paciente submetido à 

radioterapia ou quimioterapia, doenças odontogênicas do seio maxilar, desordens das glândulas 

salivares, biópsia, tratamento cirúrgico das lesões patológicas orais, traumatismo dentoalveolar e de 

tecidos moles, tratamento das fraturas faciais, correção das deformidades dentofaciais, cirurgia 

estética facial, tratamento de pacientes com fissuras orofaciais, reconstrução cirúrgica dos defeitos 

dos maxilares, neuropatologia facial, controle das desordens temporomandibulares, avaliação do 

estado de saúde pré operatório, diagnósticos diferenciais de doenças bucais. 

 

CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM  ENDODONTIA CEO 

Biologia Pulpar, complexo dentino-pulpar, diagnóstico endodôntico, tratamento da polpa dentária 

inflamada, aspectos microbiológicos em endodontia, patologias pulpares e perirradiculares, controle 

de infecção em endodontia, isolamento do campo operatório, anestesia em endodontia, infecção em 

endodontia, anatomia interna e preparo coronário, preparo químico e mecânico dos canais 

radiculares, tratamento de dentes polpados e despolpados, instrumentos endodônticos, medicação 

intra canal e materiais obturadores, obturação do sistema de canais radiculares, cirurgia 

paraendodôntica, lesões traumáticas, reparação tecidual após tratamento endodôntico, reabsorção 

interna, abordagem contemporânea da terapia pulpar em dentes decíduos, farmacologia e 

terapeutica, manejo de pacientes com necessidades especiais, inter-relação entre endodontia e outras 

especialidades, terapêutica, manejo do paciente portador de necessidades especiais. 

CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM  PERIODONTIA CEO 
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Anatomia do periodonto, doenças periodontais, etiologia, patogênese, microbiologia e diagnostico 

das doenças periodontais, influência das condições sistêmicas sobre as doenças periodontais e destas 

sobre as condições sistêmicas, tratamento das infecções periodontais, inter-relação entre periodontia 

e outras especialidades, lesões de furca, medicina periodontal, regeneração tecidual guiada, estética 

em periodontia, halitose, antibióticos e antinflamatórios em periodontia, fatores genéticos e 

imunológicos das doenças periodontais. 

 

CARGO ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PRÓTESE CEO 

Etiopatogenia, prevenção e tratamento da cárie dentária. Utilização tópica e sistêmica do flúor. 

Diagnóstico e plano de tratamento na clínica odontológica. Diagnóstico e plano de tratamento das 

doenças pulpares e periapicais. Diagnóstico e plano de tratamento das doenças periodontais mais 

prevalentes. Diagnóstico e plano de tratamento das disfunções temporomandibulares.  Diagnóstico e 

plano de tratamento em prótese e dentística. Oclusão, anatomia funcional e biomecânica do aparelho 

mastigatório. Materiais dentários forradores e restauradores. Atendimento em situações de urgência. 

Cirurgia oral menor: indicações, tratamento de acidentes e complicações. Procedimentos clínicos 

integrados em Periodontia, Endodontia, Prótese e Dentística. Aspectos físicos e biológicos dos 

implantes e suas indicações. Estomatologia: diagnóstico e plano de tratamento das lesões bucais mais 

frequentes. Doenças sistêmicas com repercussão na cavidade bucal. Terapêutica e Farmacologia 

aplicadas à Odontologia. Anestesia local e controle da dor em Odontologia. Radiologia e Imaginologia 

aplicadas à Odontologia. Ergonomia, Odontologia do Trabalho e Biossegurança. Métodos preventivos 

e saúde coletiva. Ética profissional. Auditoria e Perícia Odontológica. Emergências médicas em 

Odontologia. Anestesia locoregional oral: tipos, técnicas, anestésicos, indicações e contra-indicações, 

acidentes, medicação de urgência. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório. 

Diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios crâniomandibulares e de oclusão 

através da prótese fixa e da prótese removível parcial ou total. Epidemiologia em saúde bucal. 

Farmacologia aplicada à odontologia. Organização de modelos assistenciais em odontologia. 

Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia. Políticas de saúde bucal no 

Brasil. Princípios básicos da oclusão. Princípios da radiologia odontológica: Indicações, técnicas e 

interpretação. Procedimentos e técnicas de confecção de próteses fixas, removíveis parciais e totais 

como substituição das perdas de substâncias dentárias e paradentárias. Procedimentos necessários 

ao planejamento, confecção e instalação de próteses, manutenção e controle da reabilitação. Prótese 

sobre implante: indicações e técnicas. Próteses Imediatas: procedimentos necessários para confecção 

e adaptação. Próteses Parciais Provisórias: confecção e adaptação. Próteses unitárias. Tratamento 

Restaurador Atraumático. 

 

CARGO: ODONTÓLOGO PSB 

Anestesiologia; Cariologia; Cirurgia Oral Menor; Dentística Restauradora; Odontologia Preventiva e 

Social; Endodontia; Periodontia; Diagnóstico Oral; Patologia Bucal; Materiais Dentários; 

Odontopediatria e Radiologia Odontológica. Vigilância à Saúde: Vigilância Epidemiológica: 

Epidemiologia das doenças bucais; Índices e indicadores em saúde bucal. Vigilância Sanitária: 

Biossegurança nos serviços odontológicos; Destinação dos resíduos odontológicos; Vigilância dos 

produtos de interesse à saúde bucal; Vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público; 

Promoção de Saúde e Prevenção das Doenças Bucais: Práticas educativas em saúde bucal; Métodos 

preventivos em saúde bucal; Fatores de risco: Cárie dentária; Doença periodontal; Má oclusão; 
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Câncer bucal. Recursos Humanos em Saúde Bucal: Competências do Cirurgião-Dentista; 

Competências do Técnico em Higiene Dental; Competências do Auxiliar de Consultório Dentário. 

Diagnóstico Oral e Plano de Tratamento Odontológico: Principais lesões da cavidade oral. Noções 

Básicas de Dentística Operatória: Preparo cavitário; Materiais restauradores. Noções Básicas de 

Periodontia. Noções Básicas de Cirurgia Oral Menor. Noções Básicas de Odontopediatria. Urgências 

Odontológicas. Noções de Informática aplicada à Odontologia. Registro de pacientes e ficha clínica. 

Farmacologia e Terapêutica. Auditorias e perícias Odontológicas. Princípios de diagnóstico 

diferencial e biópsia. Abordagem do paciente sob quimioterapia e radioterapia. Implantes 

contemporâneos em Odontologia. Proteção do complexo dentina polpa. Tratamento das lesões em 

tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento não invasivo. Tratamento endodôntico-

obturações de canais. Restaurações com materiais provisórios. Restaurações com cimentos de 

ionômero de vidro. Restaurações com amálgamas. Restaurações com resinas compostas. Prótese. 

Prótese fixa. Prótese parcial removível. Prótese total. 

 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA TRATORISTA 

Moto niveladora; pá carregadeira; retro escavadeira; trator de esteira; trator de pneu. Código de 

trânsito brasileiro: regras gerais de circulação: - Normas gerais de circulação e conduta; Regra de 

Preferência; Conversões; Classificação de Vias; Legislação do Transito:  Dos equipamentos 

obrigatórios; Dos documentos de porte obrigatório; Da Habilitação; Das Infrações; Sinalização de 

trânsito: - a Sinalização de Trânsito; - Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de 

Regulamentação; - Sinais de Advertência; Placas de Indicação; Conhecimentos gerais da máquina: 

Operação. Preparativos para funcionamento da Máquina; Parada do Motor; Painel de controle; 

Combustível, fluidos e lubrificantes; Compartimento do Operador; Principais controles de Operação; 

Controles da caixa de mudanças; Instruções para o manejo da máquina. Manutenção e Lubrificação: 

Principais pontos de lubrificação; Tabelas de manutenção periódica; Sistema de arrefecimento do 

motor; (radiador, correias, bomba d'água). - Sistema de Combustível. Sistema Elétrico. Sistema de 

Frenagem. Sistema de Lubrificação do Motor. Sistema de Purificação de ar do motor. Conhecimentos 

Práticos de Operação e Manutenção da Máquina; - Procedimentos de Segurança; Funcionamento 

Básico dos Motores; Direção; Freios; Pneus. 

 

CARGO: PEDAGOGO 

Aspectos Filosóficos da Educação - Concepções de Educação e tendências pedagógicas; as principais 

teses e teorias sobre o pensamento pedagógico brasileiro. Aspectos Sociológicos da Educação - A 

relação entre educação, ideologia e política; as relações sociais na escola; democratização da escola: 

autonomia, autogestão, participação e cidadania. Aspectos Psicológicos da Educação - 

Desenvolvimento humano - teorias psicogenéticas : as contribuições de Piaget e de Vigotsky; 

aprendizagem: abordagens inatista, comportamentalista, construtivista, histórico-cultural. Aspectos 

da Política Educacional Brasileira - A LDB; medidas e dispositivos legais de proteção à criança e ao 

adolescente. Aspectos do Cotidiano Escolar - os conteúdos de ensino e os materiais didáticos; 

métodos e procedimentos de ensino; produção do conhecimento; Aspectos da Orientação 

Educacional - A Orientação Educacional: princípios, atuação e desafios; a Orientação Educacional no 

espaço escolar: currículo, projeto político-pedagógico, planejamento, avaliação; o espaço da 

Orientação Educacional: conflitos, visão crítica, relações no ambiente escolar; articulação 
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escola/comunidade; o fracasso escolar; Pedagogia do Trabalho: uma nova perspectiva para o 

Orientador Vocacional; relação trabalho/educação; principais técnicas de escolha ocupacional. 

 

 

CARGO: PEDREIRO  

Consertos, instrumentos de trabalho, segurança no trabalho, interpretação de Plantas de Engenharia. 

Estabilidade de muros e arrímo. Permeabilidade. Materiais de construção: aglomerantes; cimento e 

agregados; preparos, utilização e controle do concreto. Alvenaria e revestimentos de paredes e pisos. 

Orçamentos, custos. Questões que simulam as atividades da rotina diária do trabalho. Atribuições do 

cargo. Prevenção de acidentes no trabalho. Equipamentos de segurança. Preservação ambiental. 

Educação ambiental. Aquecimento global.  

 

 

CARGO: PROCURADOR JURIDICO  

CARGO: PROCURADOR JURIDICO  

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação; Normas constitucionais. Leis 

constitucionais e complementares. Emendas e revisão da constituição. Disposições transitórias.  

Inconstitucionalidade e seus controles. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Princípios 

constitucionais. Os princípios constitucionais da Administração Pública. Direitos e garantias 

individuais e coletivos. Direitos Sociais. Mandado de Segurança, habeas corpus, habeas data, 

mandado de injunção e ação popular. Liberdades constitucionais. Jurisdição constitucional no direito 

brasileiro. Federação brasileira. Atribuições constitucionais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. 

Orçamento e controle financeiro e orçamentário. Tribunal de Contas. Poder Executivo. Organização. 

Competência. Funções Essenciais à Justiça. Poder Judiciário. Tribunais e Juizes Federais. Tribunais e 

Juizes Estaduais. Regime constitucional dos servidores públicos. Seriedade, compromisso e 

competência. Econômica e social na Constituição. Intervenção do Estado no domínio econômico. 

Seguridade social.  Educação e cultura.  Regime constitucional da propriedade. Meio ambiente. 

DIREITO ADMINISTRATIVO: Relação jurídico-administrativa. A personalidade de direito público. 

Pessoa Administrativa. Órgão administrativo. Classificação dos órgãos e funções da Administração 

Pública.  A competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de 

competência. Organização administrativa brasileira: princípios fundamentais. Administração direta e 

indireta.  Autarquia. Sociedade de Economia Mista. Empresa Pública. Fundações instituídas pelo 

Poder Público.  Atos administrativos. Formação - elementos, procedimentos administrativo; validade; 

eficácia; auto-executoriedade. Atividade discricionária da Administração Pública. Limites. Controle.  

Licitação e contrato administrativo. Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações. Polícia administrativa - 

conceito, e requisitos de seu exercício. As liberdades públicas e o poder de polícia. Serviço público. 

Concessão, autorização e permissão de serviço público. Bens públicos – disciplina legal.  Limitações 

do direito de propriedade: desapropriação, requisição e servidão administrativa. A Fazenda Pública 

em juízo. Controle da legalidade dos atos administrativos. Responsabilidade civil do Estado. Função 

Pública. Regime Jurídico dos servidores públicos - cargos de provimento efetivo: provimento, estágio 

probatório, estabilidade; cargos de provimento em comissão. Direitos, deveres e responsabilidade 

dos servidores públicos. Parceria Público-Privada. DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito Tributário. 
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Princípios. O Código Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. Norma tributária. 

Espécies. Vigência. Interpretação e aplicação. Obrigação tributária. Estrutura e elementos 

constitutivos. Espécies. Fato gerador. Sujeitos ativo e passivo. Crédito tributário. Conceito. Natureza. 

Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. 

Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem. Solidariedade e sucessão. 

Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. Garantias e privilégios do 

crédito tributário. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. Impostos municipais. Espécies. 

Taxas e contribuições municipais. Regulamentação na legislação tributária municipal. Autuações. 

Processo administrativo tributário. Conselho de Contribuintes. Competência. DIREITO CIVIL: Lei. 

Vigência. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Integração e interpretação da lei. Das pessoas 

naturais e jurídicas. Personalidade. Capacidade. Sociedades mercantis.  Fatos, atos e negócios 

jurídicos – requisitos. Modalidades, forma e prova dos atos jurídicos. Nulidade e anulabilidade dos 

atos jurídicos. Atos ilícitos. Prescrição e decadência. Responsabilidade civil por atos ilícitos. Dos bens 

e suas espécies. Bens públicos e privados. Da posse. Conceito e classificação, aquisição, efeitos e 

perda. Proteção possessória. Da propriedade. Domínio. Tipos de propriedade. Aquisição e perda da 

propriedade. Dos direitos reais. Tipos. Aquisição e perda. Enfiteuse. Direitos reais sobre coisas 

alheias. Direitos reais de garantia. Obrigações – conceito, constituição, modalidades e efeitos. 

Obrigações civis e comerciais. Contratos – conceito, classificação, elementos, constituição, extinção e 

efeitos. A autonomia da vontade e a ordem pública.  Registros públicos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA: Lei nº 13.105/2015: Parte Geral, Parte Especial: Livro I e Livro II. 

Organização Judiciária do Estado do Piauí. DIREITO PENAL e PROCESSUAL PENAL: Norma penal: 

interpretação e limites de vigência no tempo e no espaço. Crime: conceito, sujeitos, objetos e 

circunstâncias.  Causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. Extinção da punibilidade. Crimes 

contra o patrimônio e crimes contra a fé pública. Crimes contra a Administração Pública: crimes 

praticados por funcionários contra a Administração em geral; crimes praticados por particular contra 

a Administração em geral e crimes contra a Administração da Justiça. Procedimento penal. Inquérito 

policial. Ação penal e ação civil. Notitia criminis. Jurisdição Penal. A instrução criminal nos crimes 

contra a Administração Pública. Habeas Corpus. Processo e julgamento nos crimes de 

responsabilidade dos funcionários públicos. Responsabilidade penal do Prefeito. DIREITO DO 

TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO: Relações de trabalho: empregado e empregador. 

Contrato Individual de Trabalho: natureza jurídica; duração; alteração; suspensão e interrupção; 

nulidade e efeitos; término. Contrato de trabalho com a Administração Pública.  Duração e condições 

de trabalho – jornada, repouso, trabalho extraordinário e trabalho noturno, férias. Condições 

especiais de trabalho – segurança, higiene e medicina do trabalho; adicionais de periculosidade e 

insalubridade; trabalho da mulher, da criança e do adolescente. Estabilidade e garantia de emprego. 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Fiscalização, autuação e imposição de multas. Recursos. 

Inscrição e cobrança. Da Justiça do Trabalho: organização e funcionamento. Do Ministério Público do 

Trabalho: atribuições e competência.  Direito Processual do Trabalho: princípios gerais; autonomia; 

singularidade.  Atos, termos e prazos processuais. Nulidades dos atos processuais. Preclusão e 

perempção. Exceções. Conflitos de jurisdição. Audiências. Provas. Da decisão e sua eficácia. O jus 

postulandi.  Dissídio individual: sujeitos, classificação, condições da ação, rito. Privilégios da Fazenda 

Pública. Aplicação subsidiária do direito comum.  Execução. Execução provisória e definitiva. 

Execução contra a Fazenda Pública. Precatório e intervenção.  Recursos no processo trabalhista: 

espécies; pressupostos de admissibilidade; efeitos.  Prescrição. Decadência.  

 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
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Elementos da Arte: Ponto, linha, plano, forma, cor, textura, volume, perspectiva. Equilíbrio, ritmo, 

simetria, proporção, espaço, volume. Linguagens de Expressão através da Arte: dança, teatro, música, 

literatura, artes visuais. História da Arte: Arte na pré-história e na antiguidade. A arte cristã primitiva 

e a arte gótica. O renascimento, o barroco, o rococó e o neoclassicismo. O romantismo, o realismo, 

impressionismo. A arte moderna e suas tendências. A semana de arte moderna e a arte 

contemporânea. Manifestações culturais brasileiras e de outros povos, tipos de culturas, indígena, 

erudita, popular, de massa, espontânea. 

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

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. A célula; da célula ao tecido; o ciclo vital do corpo humano. 

Teoria da origem da vida. Divisões da Biologia. Metabolismo Energético: respiração; fotossíntese, 

fermentação e quimiossíntese; Citologia e Histologia: estudo da célula, componentes estruturais e 

funcionais da célula, célula procariótica e eucariótica, divisão celular, tecidos animais e vegetais; 

Citologia. Componentes minerais e orgânicos (água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e 

vitaminas, enzimas, ácidos nucléicos). Membrana celular e parede celular. Estrutura. Composição 

química. Funções: transporte através da membrana plasmática - osmose, difusão simples, difusão 

facilitada, bomba de sódio e potássio, fagocitose, pinocitose e exocitose. Diferenciações da 

membrana. Reforços externos da membrana. Citoplasma. Fundamental ou hialoplasma. Elementos 

figurados (organóides). Forma, estrutura e função: retículo endoplasmático, ribossomos, complexo 

de Golgi, vacúolos, centríolos, lisossomos, perixossomos, plastos e fotossíntese, mitocôndrias e 

respiração celular. Núcleo. Forma, número e função. Elementos nucleares: envoltório nuclear, 

nucleoplasma, nucléolos, cromatina e cromossomos (estrutura e classificação). Gametas e 

gametogênese. Morfologia dos gametas humanos. Espermatogênese. Ovulogênese. Embriologia. 

Tipos de ovos animais e clivagem. Folhetos embrionários. Embriogênese humana. Anexos 

embrionários humanos. Genética. Conceitos básicos. Leis de Mendel (mono e poliibridismo). Noções 

de probabilidades. Genealogia. Polialelia. Grupos sanguíneos: sistema ABO; fator RH. , natureza do 

DNA, dos genes, dos genomas e dos cromossomos, herança genética, recombinação, interação gênica, 

mutações, tecnologia do DNA recombinante, técnicas e aplicações, melhoramento genético, seres 

transgênicos; Interação gênica e pleiotropia. Herança ligada ao sexo. Hemofilia. Daltonismo. Heranças 

influenciadas pelo sexo. Calvície. Herança parcialmente ligada ao sexo. Leituras complementares: 

projeto Genoma; clonagem. Determinação de paternidade através da análise de DNA. Atuação da 

engenharia genética: na cura de doenças, no combate a pragas na lavoura e na criação de espécies 

transgênicas. Evolução. Criacionismo ou fixismo. Evolucionismo. Teoria de Lamarck. Teoria de 

Darwin. Teoria Neodarwinista ou Neodarwinismo. Mutações cromossômicas: numéricas e 

estruturais. Mutações gênicas. Principais síndromes humanas: Down, Turner e Klinefelter. 

Recombinação gênica. Classificação dos seres vivos. Sistemas de classificação. Regras de 

nomenclatura. As categorias taxonômicas. Classificação dos grandes grupos de organismos: Vírus, 

Monera; Protista; Fungi; Plantae; Animália; Vírus. Anatomia e fisiologia comparada dos seres vivos 

(zoologia). O Corpo Humano (órgãos, sistemas) Reprodução humana. Aspectos anatomo-fisiológicos 

dos sistemas reprodutores masculino e feminino. Ciclo menstrual e controle hormonal no processo. 

Ciclos biológicos das principais espécies de invertebrados causadores de doenças. Anatomia e 

fisiologia comparada dos seres vivos - demais sistemas. Sistema de nutrição e digestão. Nutrição e 
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etapas. Tipos de digestão intracelular, extracelular e extracorpórea. Digestão humana, sistema de 

trocas gasosas, respiração celular: respiração humana. Sistema cardiovascular - circulação humana. 

Coração. Vasos sanguíneos. Plasma sanguíneo. Células e fragmentos de células sanguíneas. Grande e 

pequena circulação. Linfa. Vasos linfáticos. Sistema excretor - excreção humana. Órgãos constituintes. 

Estrutura e fisiologia do néfron. Sensibilidade, coordenação nervosa e hormonal. Sistema nervoso 

humano. S.N.C e S.N.P. Sistema endócrino humano. Glândulas endócrinas. Glândulas exócrinas. 

Órgãos dos sentidos do homem. Sistema locomotor humano. Sistema de revestimento humano - 

revestimento e anexos. Anatomia e fisiologia comparada de vegetais. Estrutura geral de talófitas, 

briófitas e traqueófitas. Sistema de nutrição: fotossíntese. Sistema de trocas gasosas: respiração; 

transpiração. Sistema de transporte: xilema; floema. Sistema de revestimento: epiderme; periderme. 

Sistema reprodutor: Briófitas; Pteridófitas; Fanerógamas. Ecologia: conceitos básicos. Cadeias e teias 

alimentares. Fluxo de energia; ecobiose da Amazônia. Biomas aquáticos. Mangues. Biomas terrestres. 

Floresta trópico-equatorial. Impacto ambiental. Zona urbana: poluição do ar; poluição do solo. Zona 

rural. Grandes projetos na Amazônia. Alelobiose. Relações harmônicas e desarmônicas. Relações 

intraespecíficas e interespecíficas; O organismo humano na relação com o ambiente. Os sistemas que 

coordenam tudo: impulsos elétricos e substâncias químicas. A matéria. Química. Elementos da tabela 

periódica. Características dos elementos. Ligações químicas. Compostos químicos: orgânicos e não 

orgânicos. A manutenção da vida: os alimentos e a vida. A perpetuação da espécie. O perigo a que a 

vida está sujeita. Física. O movimento: posição, velocidade, aceleração. A força: a relação com o 

movimento, a relação com a trajetória. O trabalho: a relação com deslocamento. A potência: a relação 

com o trabalho e com a velocidade. O impulso: a relação com a força. A quantidade de movimento: a 

relação com a velocidade. O calor: a relação com a temperatura, com a dilatação e com o trabalho. A 

luz: fenômenos mais  comuns – reflexão, refração e difração. A luz: a relação com a visão – miopia, 

vista cansada e astigmatismo. A luz: instrumentos. As ondas: formas de energia representáveis por 

ondas. Eletricidade: a corrente elétrica, potencial elétrico e energia elétrica. Magnetismo: os imãs – 

aplicações. 

 

CARGO: PROFESSOR DE DANÇA 

Consciência Corporal: sensibilização, alongamento e postura. Qualidades e componentes do 

movimento em dança. A evolução técnica e artística da dança: as concepções, as técnicas e seus 

expoentes (história da dança oriental). Concepções básicas do ballet clássico. A dança moderna e 

contemporânea: técnica e movimentos. Abordagem metodológica do ballet clássico (fundamentos 

técnicos e práticos). As manifestações da dança folclórica no Brasil. A produção e fruição das 

companhias brasileiras de dança (história da dança brasileira). Características do Processo de 

Composição Coreográfica. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física: Histórico, Características e Importância Social. Ordenamentos legais da educação 

física escolar: LDB, DCN´s e PCN´s. A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. 

Tendências Pedagógicas da Educação Física na escola: desenvolvimentista, construtivista, crítico-

emancipatória, concepção de aulas abertas, aptidão física e crítico–superadora. A Educação Física 

como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a pluralidade 

cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da 

educação física - Jogos: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo 
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Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras 

da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; fundamentos das lutas; Danças: 

danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças eruditas clássicas, modernas, 

contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais; Esportes: 

individuais - atletismo, natação. Coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. 

Esportes com bastões e raquetes. Esportes sobre rodas. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. 

Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Ginásticas: de manutenção da saúde, 

aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e 

aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Elementos 

organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. 

Plano de ensino e plano de aula. Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o 

ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, ludicidade, reflexão crítica do 

esporte, problematização de valores estéticos. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 

O Movimento Histórico da Renovação Pedagógica no Brasil (Tendências Pedagógicas); Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – N° 9394/96. Parâmetros Curriculares em ação, Educação 

Infantil, Ensino Fundamental Regular, Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos 

(Constituição Federal/88); Avaliação da Aprendizagem; Instrumentos de Avaliação; Metodologia e 

Didática Aplicada as Disciplinas; Projeto Político Pedagógico. Matemática elementar: Sistema de 

numeração decimal. Conjunto dos números naturais. Operações com números naturais: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores. Conjunto dos números racionais: frações e 

números decimais. Operações com números racionais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Porcentagem. Sistema de medidas: comprimento, massa, capacidade, área e volume. Medida de 

tempo. Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas planas. Resolução de problemas de 

primeiro grau. Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: 1. História do Estado. 2. Aspectos 

relevantes da Geografia do Estado. 3. Educação Ambiental. 4. Atualidades do Estado e do Brasil. A 

educação e a escola. A relação educação-sociedade. A escola em seu contexto social. O ensino público 

no ensino fundamental e médio. A questão da qualidade do ensino. O aluno da escola pública. A 

criança e o adolescente - seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social; sua aprendizagem 

escolar. As relações sociais da escola pública (professor-aluno). Os grupos dos alunos. O ensino-

aprendizagem da escola pública. Os vários conceitos de ensino. O planejamento didático - o que o 

aluno deve aprender quem visa aprender, como ensinar, como avaliar a aprendizagem. Metodologia 

do ensino (problematizadora, tradicional, transmissão). Políticas Educativas, organização escolar e 

descentralização; Currículos e o aprender a viver juntos; Convivência e pluralismo. As tendências 

pedagógicas na educação; Planejamento de ensino e projeto pedagógico da escola; O processo de 

ensino e seus componentes: objetivos, conteúdos, métodos; Avaliação do ensino/aprendizagem; 

Educação inclusiva; Temas Transversais; Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE GEOGRAFIA 
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Orientação e representação do espaço (noções de escala, projeções e coordenadas cartográficas, 

fusos horários, mapas); Conceitos e categorias fundamentais da Geografia; A evolução do 

pensamento geográfico; Globalização e fragmentação do mundo contemporâneo; As transformações 

geopolíticas do espaço mundial; A questão ambiental (tratados internacionais); O espaço 

agropecuário e suas formas de organização; Blocos econômicos e acordos internacionais; 

Desenvolvimento e desigualdades regionais do Brasil (urbanização e movimentos migratórios); 

Biomas brasileiros; Hidrografia do Brasil; As atividades econômicas e os impactos ambientais do 

Brasil; Metodologias aplicadas aos estudos da Geografia Física; Análise geográfica integrada: 

geossistemas; Vegetação e os sistemas ambientais naturais; Geomorfologia: evolução e tipos de 

estruturas e relevos derivados; Aplicações do Sensoriamento Remoto na Geografia Física; A 

abordagem da escala na análise do espaço geográfico; Representações Cartográficas: Mapas Físicos; 

Técnicas de campo e laboratório em climatologia e biogeografia; Escalas de estudo em Climatologia; 

A interação dos elementos do clima com os fatores da atmosfera geográfica; Os tipos climáticos da 

terra; Circulação Atmosférica e Oceânica; Energia Solar e regimes de temperatura; Climatologia dos 

ambientes urbanos; Aspectos termopluviométricos e tipos climáticos brasileiros; O estudo da bacia 

hidrográfica - uma visão sistêmica e processual; Dinâmica fluvial: natureza, processos e interações 

geoambientais; Dinâmica do meio ambiente em regiões intertropicais: as paisagens bioclimáticas e 

suas interações processuais; Dinâmica ambiental em regiões intertropicais: paisagens bioclimáticas; 

Fundamentos da pedologia e classificação dos solos. 

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

A Pré-história brasileira; O Ameríndio brasileiro; Formas de resistência e trocas culturais dos índios e 

negros africanos; Escravidão africana na África e no Brasil; O Brasil antes da colonização (Período 

Pré-Colonial); Administração Colonial e Poderes Locais; Exploração colonial: Açúcar, Pecuária, 

Drogas do Sertão, Mineração; Rebeliões Nativistas e Coloniais; Período Joanino (1808-1821) e 

Proclamação da Independência: Limitações do Brasil independente; Guerras de independência, 

reconhecimento do Brasil independente; Período Regencial-Revoltas do Período; 2º Império - 

Questão Christie (1861-1864), Guerra do Paraguai (1864-1870), café, imigração, tentativa de 

industrialização Era Mauá e Tarifas Alves Branco; República da Espada: Tentativa de Industrialização 

(Política econômica de Rui Barbosa); República das Oligarquias: Política dos Governadores, Guerra 

de Canudos (1896-1897), Revolta do Contestado (1912-1916), Coronelismo, Revolução de 1930; Era 

de Vargas: 1930 e 1945 e Governo Constitucional de Vargas (1951-1954); Populismo Democrático: 

Dutra, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart; Governos militares: Ernesto 

Geisel (1977-1985), Pró-Álcool e Acordo Nucelar Brasil Alemanha; História Geral: A infância da 

humanidade: A Pré-História; A Antiguidade Oriental: Os Hebreus e sua herança; A Antiguidade 

Clássica: Grécia - Período Clássico (séculos V e IV a.C), Roma - República (509-27 a.C.); A Idade Média: 

feudalismo, sociedade feudal - as três ordens, teocentrismo cristão, expansão árabe e sua herança. 

Cruzadas, cidades e comércio; Idade Moderna: Absolutismo, Expansão Marítima - Inicio da 

Globalização/Mundialização, Renascimento, Reforma Protestante e Contra Reforma Católica; O 

Iluminismo: a razão como explicação da realidade, as revoluções burguesas - Revolução Gloriosa 

1688 - Inglaterra, Independência dos EUA - 1776 e a Revolução Francesa - 1789; Revolução 

Industrial - 1ª Revolução Industrial 1763 - Inglaterra; O mundo contemporâneo: Imperialismo - 

expansão da industrialização entre os países centrais; Os Liberalismos (Político e Econômico) e a 

novas doutrinas sociais; 1ª Guerra Mundial (1914-1918); Período Entre Guerras (1919-1939): 

Ascensão no Nazi-fascismo, Crise de 1929-Quebra da Bolsa de Nova Iorque; 2ª Guerra Mundial 

(1939-1945); Consequências da Globalização. 
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CARGO: PROFESSOR DE INFORMÁTICA  

Sistemas de Informática:  Organização e arquitetura de computadores: componentes básicos de 

hardware e software, sistemas de entrada e saída, sistemas de numeração e codificação, aritmética 

computacional, arquitetura de computadores RISC e CISC, características dos principais 

processadores do mercado. Sistemas operacionais: arquiteturas, gerenciamento de sistemas de 

arquivos, características dos sistemas operacionais corporativos da família Windows. Linux: 

fundamentos, instalação, comandos básicos, administração. Serviço de compartilhamento de 

arquivos SAMBA. Software livre: conceito, tipos de licença. Redes de Dados. Comunicação de dados: 

tipos e meios de transmissão, técnicas básicas de comunicação, técnicas de comutação de circuitos, 

pacotes e células, topologias de redes de computadores, Internet, Intranet, modelo de referência OSI 

e arquitetura TCP/IP. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

Conhecimento em Inglês: importância social; aprender e ensinar Inglês na Educação Básica; 

orientações didáticas para a aprendizagem de Inglês; blocos temáticos e conteúdos no ensino de 

Inglês. Texts Comprehension, Personal Pronouns, Possessive Adjectives and Pronouns, TO BE ( 

present tense / past tense), Articles, Plural of Nouns, Present Continuous Tense / Past Continuous 

Tense, Simple Past Tense, Simple Present  Tense, Simple Future Tense, Prepositions, Reflexive 

Pronouns, Comparatives and Superlatives, Genitive Case, Present Perfect Tense / Past Perfect Tense, 

Anomalous Verbs, Question Tags, Conditional Sentences, Relative Pronouns, Reported Speech, 

Passive Voice, Indefinite Pronouns, Countable and Uncountable Nouns. 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

O conhecimento matemático: características; o papel da Matemática no ensino fundamental; 

Matemática e os Temas transversais; aprender e ensinar Matemática no ensino fundamental; 

objetivos, conteúdos e avaliação em Matemática; orientações didáticas para ensinar Matemática. 

Projetos de trabalho. Conjuntos e Subconjuntos.  Operações com Conjuntos: PICOS, Intersecção, 

Diferença e Complementar. Número de Elementos de Conjuntos. Conjuntos Numéricos (Naturais, 

Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais e Complexos). Divisibilidade, Máximo Divisor Comum, Mínimo 

Múltiplo Comum. Grandezas Diretamente Proporcionais e Inversamente Proporcionais.  Regra de 

Três Simples e Composta.  Porcentagem, Juros Simples e Juros Compostos.  Produtos Notáveis.  

Operações com Números Reais: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e Radiciação.  

Sequências, Progressões Aritméticas e Progressões Geométricas. Relações e Funções. Produto 

Cartesiano. Função Injetora, Sobrejetora, Bijetora, Par, Ímpar, Crescente e Decrescente. Função 

Composta e Função Inversa. Função de Primeiro Grau. Função de Segundo Grau.  Função Modular. 

Função Exponencial. Função Logarítmica. Gráficos de Funções. Equações e Inequações. Matrizes: 

Operações e Propriedades. Determinantes. Resolução e Discussão de um Sistema Linear. 

Trigonometria. Triângulo Retângulo e Teorema de Pitágoras. Funções Trigonométricas, Gráficos, 

Identidades Trigonométricas, Equações Trigonométricas, Inequações Trigonométricas. Lei dos Senos 

e Lei dos Cossenos. Geometria Plana. Mediatriz de um Segmento, Bissetriz de um Ângulo. Medianas, 

Bissetrizes, Alturas e Mediatrizes de um Triângulo. Semelhança e Congruência de Triângulos. 
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Semelhança e Congruência de Polígonos. Teorema de Tales. Número de Diagonais, Soma dos Ângulos 

Internos e Soma dos Ângulos Externos de um Polígono. Polígonos Inscritos e Circunscritos. Relações 

Métricas em Triângulos, Polígonos, Circunferência e Círculo. Área das Figuras Planas. Geometria 

Espacial. Retas e Planos no Espaço. Princípio de Cavalieri. Prisma, Pirâmide, Cilindro, Cone e Esfera. 

Área e Volume dos Sólidos. Geometria Analítica. Coordenadas Cartesianas. Distância entre Dois 

Pontos, Distância de um Ponto a uma Reta. Equações da Reta, Ângulo entre Duas Retas, Retas 

Paralelas, Retas Perpendiculares. Equações da Circunferência. Equações da Elipse, Hipérbole e 

Parábola. Análise Combinatória. Princípio Fundamental da Contagem. Arranjo, Permutação e 

Combinação, Casos Simples e com Repetição.  Triângulo de Pascal e Binômio de Newton. 

Probabilidade, Espaço Amostral, Resultados Igualmente Prováveis. Probabilidade Condicional. 

Polinômios. Operações com Polinômios. Fatoração e Raízes de um Polinômio. Relações entre Raízes e 

Coeficientes de um Polinômio. Pesquisa de Raízes Racionais. Raízes Complexas Conjugadas. Noções 

de Lógica. Noções de Estatística (Média, Mediana, Moda, Variância, Desvio Padrão, Distribuição 

Normal). 

 

CARGO: PROFESSOR  DE MÚSICA  

Teoria Musical: Noções elementares gerais: Características do som musical: altura, duração, 

intensidade, timbre. Notação musical: histórico; sistematização da notação musical; altura dos sons 

no pentagrama; características do pentagrama. Claves: de Sol e de Fá na 4a. linha; relação entre os 

sons e suas alturas nestas claves. Valores e durações: durações e suas pausas; relação entre as 

durações; divisão binária de valores. Grafia musical das notas no pentagrama: grupos de notas iguais 

e grupos de notas de valores irregulares; notação de notas simultâneas. Notas Cromáticas: Semitom, 

tom inteiro e alterações: sustenido, bemol, bequadro, dobrado sustenido, dobrado bemol; uso e efeito 

dos acidentes; Semitom natural, diatônico e cromático. Acidentes: fixos, ocorrentes e de precaução. 

Valores rítmicos: Ponto de aumento: ponto simples; ponto duplo, ponto triplo. Grafia de notas e 

pausas com ponto de aumento. Ponto de diminuição: staccato, ponto secco, ponto brando. Notas 

ligadas: ligadura de prolongamento; ligadura de expressão ou legato; ligadura de indicação de frase; 

ligadura de quiáltera. Alturas e claves: Intervalos: Intervalos: intervalo melódico e harmônico; 

intervalo descendente e ascendente; intervalo conjunto e disjunto. Intervalos simples: classificação 

de intervalos; intervalos justos; intervalos maiores; intervalos menores. Intervalos aumentados e 

diminutos. Intervalos compostos. Inversão de intervalos: inversão de intervalo melódico; inversão de 

intervalo harmônico; inversão de intervalos compostos. Intervalos consonantes e intervalos 

dissonantes. Intervalos e escalas: Notas enarmônicas; intervalos enarmônicos. Escalas: diferentes 

tipos de escalas; graus da escala; nomenclatura dos graus da escala; graus tonais e graus modais. A 

escala diatónica maior; as escalas maiores com sustenidos e bemóis; armadura de clave; tonalidades 

maiores. A escala diatônica menor; as escalas menores natural, melódica e harmônica com sustenidos 

e bemóis; armadura de clave; tonalidades maiores. Escalas e tonalidades relativas. Compasso: 

Compasso: barra de compasso; barra dupla; barra final. Fórmula de compasso: unidade de compasso; 

unidade de tempo. Compasso simples; compasso composto; compasso irregular (ou alternado); 

compassos equivalentes. Métrica: Divisão dos tempos em um compasso; organização métrica do 

compasso. Divisão entre tempos fracos e fortes. Acentos métricos; sincopa; contratempo. Anacruse; 

ritmo tético; ritmo acéfalo. Terminação rítmica: terminação masculina e feminina. Andamento, 

dinâmica e expressão: Indicações de andamento; indicações de modificação de andamento; 

suspensão de andamento; fermata, suspensão sob pausa, parada. Indicações de andamento; dinâmica 

natural; dinâmica de intensão; graduações de intensidade: simbologia; sinais de acentuação 

Indicações de expressão. Acordes: Tríades maiores, menores, aumentadas e diminutas. Intervalos 
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que compõe os diversos tipos de acorde. Acordes arpejados e de sons simultâneos. Lei 9394 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação- LDB- ATUALIZADA). Educação integral Integrada na formação do 

sujeito. 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

Interpretação de Texto. ; Elementos característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-

literários; Função da linguagem; Língua, Linguagem e fala - signos, índices, ícones e símbolos. Os 

signos linguísticos, significantes e significados, os conceitos de gramática. Estrutura e elementos de 

textos normativos, descritivos e dissertativos. Coesão e coerência textuais. A coerência e o texto da 

relação entre coerência e coesão. Coerência narrativa, figurativa, argumentativa. Coesão no período 

composto, o papel dos elementos de coesão; A coesão referencial. Formas remissivos gramaticais 

presos; Formas remissivos gramaticais livres; Formas remissivos lexicais e nominalizações; Coesão 

sequencial; Seqüênciação Parafrástica; Recorrência de termos; Recorrência de conteúdos semânticos 

- paráfrase; Recorrência de tempo e os aspectos verbal; Seqüênciação frástica; Procedimentos de 

manutenção temática; Coesão e coerência; Relação de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, 

hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de recursos lexicais e gramaticais; Usos 

metafóricos e metonímicos das palavras e expressões; Língua oral e língua escrita; Implicações sócio 

históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da imagem de locutor e interlocutor 

(marcas dialetais, níveis de registros, jargão, gíria). Análise Linguística: Gramática normativa, 

descritiva e internalizada; Concepção de erro; Processo de formação de palavras; Colocação 

pronominal; Progressão temática. O vocábulo formal, análise mórfica: princípios Básicos e Auxiliares; 

Tipos de morfemas. Estrutura: Formação do vocábulo; Tipos de derivação; Processos de Composição; 

Período simples e composto; Termos da oração: Essenciais integrantes e acessórios. Tipos de 

orações; Sintagma e seus tipos; Orações coordenadas e subordinadas; Orações independentes 

coordenadas entre si; Orações ou período interferentes; Orações subordinadas. Língua oral e língua 

escrita; Implicações sócio históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da imagem 

de locutor e interlocutor (marcas dialetais, níveis de registros, jargão, gíria). Análise Linguística: 

Gramática normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; Processo de formação de 

palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e nominal; 

Ortografia, acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria 

Literária: Conceito de Literatura; Estilos de época; Movimentos literários. Literatura Brasileira: 

Literatura colonial; Barroco; Arcadismo; Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; 

Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo; Tendências Contemporâneas. Ensino da Língua 

Portuguesa: O trabalho com a oralidade na escola; Ensino e avaliação em leitura; Ensino e avaliação 

na produção de texto; Ensino e avaliação de gramática. Semântica. Sinônimos, antônimos, parônimos, 

homônimos, hiperônimos e hipônimos. Morfossintaxe: classificação das palavras, emprego e flexão; 

estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e subordinadas, 

termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. Ocorrência de 

crase. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Noções de versificação.  

 

CARGO: PROFESSOR INFANTIL 

Legislação da Educação Infantil no Brasil. As principais tendências pedagógicas voltadas para a 

Educação Infantil. História e política da Educação Infantil O Referencial Curricular Nacional de 
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Educação Infantil. A avaliação na Educação Infantil. O significado do brincar e das brincadeiras na 

Educação Infantil. O contexto escolar na Educação Infantil. O desenvolvimento e a constituição da 

linguagem e do pensamento lógico na infância. O currículo na Educação Infantil. Matemática 

elementar: Sistema de numeração decimal. Conjunto dos números naturais.  Operações com números 

naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Múltiplos e divisores. Conjunto dos números 

racionais: frações e números decimais. Operações com números racionais: adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Porcentagem. Sistema de medidas: comprimento, massa, capacidade, área e 

volume. Medida de tempo.  Cálculo de perímetro e área de figuras geométricas planas. Resolução de 

problemas de primeiro grau.  Raciocínio Lógico. Conhecimentos Sociais: História do Piauí. Aspectos 

relevantes da Geografia do Piauí.  Educação Ambiental. Atualidades do Piauí e do Brasil. 

 

CARGOS: PSICÓLOGO/ PSICÓLOGO NASF  

Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de 

seleção, avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. Psicologia do 

desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico processo de adoecimento enfrentamento 

da doença e adesão ao tratamento. Processo de hospitalização. Psicologia hospitalar. Psicossomática. 

Psicologia social e psicologia sócio histórica. Psicologia institucional. Reforma psiquiátrica no Brasil. 

Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. Psicoterapia 

breve. Teorias e técnicas psicológicas: psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Clínica 

infantil: teoria e técnica. Clínica de adolescentes: teoria e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e 

técnica. Psicoterapia de grupo. Código de Ética Profissional dos Psicólogos. A violência na infância, na 

adolescência e na família. A clínica da terceira idade. Saúde do trabalhador: conceitos e práticas. Ética 

e legislação profissional. 

 

CARGO: PSICOPEDAGOGO (CARGOS 195: PSICÓLOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM 

PSICOPEDAGOGIA) 

PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção memória, motivação, pensamento 

e linguagem. PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; entrevistas inicial e de devolução; testes 

psicológicos. PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. ENTREVISTA: 

enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista com a criança. SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE 

MENTAL: Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade e mortalidade; conceito de 

anormal, normal e causa; saúde mental e medicina preventiva. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 

PESSOAL. TREINAMENTO DE PESSOAL. OUTROS CONHECIMENTOS: Ética profissional e relações 

humanas no trabalho. Noções Fundamentais de PSICOPEDAGOCIA Níveis psicognéticos da língua 

escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar no contexto atual. Legislação Educacional. A LDB. 

Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. SUS/ SAÚDE PÚBLICA Organização 

dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes, Controle social, 

Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual, 

medidas de controle e tratamento, Modelo Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, 

Política Nacional de Humanização. Políticas de Saúde: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde, Hiperdia Mineiro, Programa de Atenção ao Deficiente, Farmácia de Minas, 

ProHosp, Plano Diretor de Regionalização - PDR, PREVPRI - Prevenção Primária do Câncer, Saúde em 

Casa, Política Nacional de Humanização, Saúde na Escola, Viva Vida, SUSfácil, Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional – SISVAN. 
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CARGO: PSICOPEDAGOGO (CARGOS 169: PEDAGOGO COM ESPECIALIZAÇÃO EM 

PSICOPEDAGOGIA) 

Ética profissional e relações humanas no trabalho. Noções Fundamentais de PSICOPEDAGOCIA Níveis 

psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar no contexto atual. 

Legislação Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Noções 

Fundamentais de PSICOPEDAGOCIA Níveis psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças 

e fracasso escolar no contexto atual (família, escola e a contribuição da Psicopedagogia). Legislação 

Educacional. A LDB. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Métodos e 

técnicas de pesquisa aplicada a Psicopedagogia.  Psicologia do desenvolvimento. Dificuldades de  

aprendizagem na leitura e na escrita.  Aspectos neurológicos dos problemas de aprendizagem. 

Práticas de atendimento psicopedagógico. Dificuldades de aprendizagem. Aspectos afetivos e sociais 

da aprendizagem. 

 

CARGO: RADIO OPERADOR SAMU 

Noções básicas: abrir e fechar circuitos de transmissão de rádio; técnicas operacionais de comandos 

mecânicos e elétricos para iniciar ou interromper transmissões de rádio; quadro de controle; 

marcação para assegurar o funcionamento normal da estação.  Dispositivos básicos: vocabulário 

técnico do segmento de transmissão de rádio; sistema de rádio FM. Técnicas de ajuste de frequência 

no transmissor de rádio; manipulação dos dispositivos próprios para garantir a qualidade da 

transmissão de rádio; prevenção das variações de tensão elétrica e qualidade de transmissão; 

técnicas de regulagem de tom e volume do som; observância aos indicadores do monitor. 

Identificação das causas de falhas e irregularidades; uso de aparelhos eletrônicos de controle e 

medidas. Conservação e limpeza de equipamentos de emissora de rádio. Convenções técnicas para 

ferramentas apropriadas; manejo e regulação dos equipamentos da estação de rádio; operação dos 

comandos e(ou) dispositivos de controle dos sinais necessários para transmitir a programação da 

emissora de rádio; registro de leitura dos dados de transmissão da estação de rádio. 

 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA  

ADMINISTRAÇÃO RURAL: planejamento das atividades agropecuárias. Desenvolvimento rural 

sustentado. Associativismo e Cooperativismo. Agronegócio no Nordeste: principais culturas e 

criações. TOPOGRAFIA: noções de Geografia e Cartografia. METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA: 

elementos do clima. Fatores do clima com uso na agropecuária. CONSTRUÇÕES RURAIS: projetos 

para instalações e edificações usadas nas explorações agropecuárias (custos, layouts etc). IRRIGAÇÃO 

E DRENAGEM: métodos de irrigação. Noções de capacidade de campo. ECOLOGIA: agroecologia. 

Ecossistemas. Legislação ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Leis de crimes ambientais. 

Critérios básicas e diretrizes gerais para o EIA/ RIMA. Política nacional de recursos hídricos. Uso de 

solo e água. Uso de agroquímicos. CRÉDITO RURAL: Sistema Nacional de Crédito Rural. Noções sobre 

elaboração e análise de projetos agropecuários. O Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e 

Extensão Rural. Métodos de trabalho em extensão rural. 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

O exercício profissional da enfermagem. Conhecimentos de biossegurança. Código de Ética 

profissional. Noções de anatomia e fisiologia dos sistemas e aparelhos do corpo humano. Técnica de 
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coleta de materiais para exames laboratoriais (fezes, urina, sangue, catarro). Rotina, funcionamento 

de centro de esterilização de materiais e técnica e preparo para esterilização e desinfecção de 

materiais. Técnica de administração de sangue e hemoderivados. Técnica de administração e infusão 

de medicamentos. Noções de efeitos colaterais e adversos de medicamentos. fundamentos e técnicas 

de enfermagem. (sinais vitais; antropometria; técnicas de restrições de pacientes; bandagens; 

cuidados de higiene pessoal; aplicação de medicação: drogas, soluções, cuidados, efeitos colaterais, 

técnicas preparo e administração; cuidados de enfermagem nos atendimentos de urgência: 

hemorragia, ferimento choque, queimaduras, parada cardio-respiratória, envenenamento e 

mordeduras de animais, fraturas, luxações, perda de consciência; transporte de acidentados; 

pacientes psiquiátricos; desmaios. Rotina de imunização (calendário básico de vacina). Noções de 

vigilância epidemiológica e sanitária. 

 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU 

Noções de anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Enfermagem 

Médico-cirúrgica: Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico de Central de Material. Assepsia, 

Desinfecção, Esterilização e Limpeza. Preparo e Administração de medicamentos / soluções. A 

comunicação nas relações pessoais e interpessoais em saúde. Técnicas Básicas de Enfermagem. 

Enfermagem de urgência e emergência: primeiros socorros. 

 

CARGO: TÉCNICO PROTESE DENTÁRIA 

Organização do processo de trabalho em saúde. Sistema Único de Saúde; princípios e organização. 

Fundamentos de anatomia e fisiologia da boca, notação gráfica dos dentes decíduos e permanentes, 

fundamentos de semiologia: herpes, afta, candidíase, câncer bucal, manifestações bucais da AIDS. 

Dentística restaurador: manipulação e condensação de substâncias restauradoras, polimento de 

restaurações. Instrumentos em prótese: conceito, utilização, cuidados. Prevenção e controle das 

doenças bucais. Etiologia da cárie dentaária e doença periodontal. Ateenção à saúde bucal: 

organização do processo de trabalho em saúde bucal: modelos e sistemas de atenção em saúde bucal, 

categorias auxiliares em legislação vigente. 

 

CARGO: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Políticas Públicas de vigilância em saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Suporte para 

ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança de pessoas 

e comunidades, do controle e avaliação de risco e programas de educação ambiental. Apoio aos 

profissionais da saúde nas intervenções e no processo de saúde – doença dos indivíduos aliado ao 

gerenciamento de soluções tecnológicas mitigadoras e da avaliação e controle da segurança dos 

recursos naturais. Investigação, monitoração e avaliação de riscos e dos determinantes dos agravos e 

danos as saúde e ao meio ambiente. Planejamento, execução e avaliação do processo de vigilância 

sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Inspeção e fiscalização sanitárias; 

aplicação de normatização relacionada a produtos, processos, ambientes, trabalho e serviços de 

interesse da saúde. Investigação e monitoramento dos determinantes dos agravos e danos à saúde e 

ao meio ambiente. Composição de equipes multidisciplinares para o planejamento, execução e 

avaliação do processo de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. 

Atuação no controle do fluxo de pessoas, animais, plantas e produtos no território de sua jurisdição. 
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Contribuição para ações de controle e monitoramento de doenças, endemias e de vetores. Conhecer a 

estrutura e organização do sistema de saúde vigente no país. Organização do Sistema Único de Saúde 

nos três níveis de governo; A Vigilância em Saúde no âmbito do SUS. Papel dos serviços de atenção 

básica na resposta às emergências em saúde pública e eventos de potencial risco sanitário nacional. 

Vigilância em Saúde: Zoonoses. 

 

CARGO: TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 

DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Teoria geral do Estado. 2. Os poderes do Estado e as respectivas 

funções. 3. Teoria geral da Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e classificação. 4. 

Tipos de Constituição. 5. Poder constituinte: conceito; espécies. 6. Emenda, reforma e revisão 

constitucional. 7. Princípios constitucionais. 8. Interpretação da Constituição. 9. Aplicabilidade e 

eficácia das normas constitucionais. 10. Análise do princípio hierárquico das normas. 11. Princípios 

fundamentais da CF/88. 12. Direitos e garantias fundamentais. 13. Ações constitucionais: habeas 

corpus, mandado de segurança individual e coletivo; mandato de injunção, habeas data, ação popular 

e ação civil pública. 14. Organização do Estado: organização político administrativa; competência 

legislativa privativa e concorrente. 15. Administração Pública: princípios; servidores públicos. 16. 

Constituição do Estado do Piauí. DIREITO PENAL: 1. Aplicação da lei penal. 2. Crime. 3. Dolo e culpa. 

4. Crimes contra a fé pública: falsidade de títulos e outros papéis públicos; falsidade documental; 

fraudes em certames de interesse público. Crimes contra a administração pública: crimes praticados 

por funcionário público e por particular contra a administração em geral. 5. Improbidade 

administrativa (Lei Federal nº 8.429/92). 6. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Conceito, fontes, 

codificação, interpretação. 2. Estado, Governo e Administração Pública: conceito, elementos, poderes 

e organização; natureza e fins; princípios. 3. Organização administrativa: administração pública 

direta e indireta (Decreto-lei Federal nº 200/67 e Emenda à Constituição Federal nº 19/98); 

Autarquias e Fundações; Empresas públicas e Sociedades de Economia Mista; Serviços Sociais 

Autônomos; Agências Reguladoras. 4. Agentes Públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e 

prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; regime jurídico único: provimento, vacância, 

remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade 

civil, criminal e administrativa; processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito. 5. 

Poderes administrativos: poder regulamentar, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia. 

6. Ato administrativo: conceito; requisitos - perfeição, validade e eficácia; atributos; nulidades e 

sanatória; extinção e desfazimento; classificação, espécies e exteriorização; atos vinculados e atos 

discricionários; mérito; uso e abuso de poder. 7. Serviços públicos: noções fundamentais sobre 

delegação, concessão, permissão e autorização. 8. Domínio público: bens públicos; conceito, 

classificação em espécies. 9. Funções institucionais e organização da Receita Estadual. 7. DIREITO 

TRIBUTÁRIO: 1. Tributo: conceito e classificação (impostos, taxas, contribuições de melhoria, 

empréstimos compulsórios e contribuições diversas). 2. Normas gerais de direito tributário: 

legislação tributária (Constituição, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, 

medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções do Senado Federal, decretos e 

normas complementares); vigência e aplicação da legislação tributária; interpretação e integração da 

legislação tributária. 3. Obrigação tributária principal e acessória; hipótese de incidência e fato 

gerador da obrigação tributária; sujeição ativa e passiva; solidariedade; capacidade tributária; 

domicílio tributário. 4. Sistema Tributário Nacional: princípios gerais; limitações ao poder de 

tributar; tributos de competência da União (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios e contribuições diversas); tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal 

(impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio do regime previdenciário); 
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tributos de competência dos Municípios e do Distrito Federal (impostos, taxas, contribuições de 

melhoria, contribuições para custeio do regime previdenciário e contribuição para custeio do serviço 

de iluminação pública); repartição das receitas tributárias. 8. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. 

 

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Políticas de saúde e Modelos Assistenciais em Saúde. Modelos de Terapia Ocupacional.. Relação 

Homem - Trabalho - Doença. Terapia Ocupacional nas disfunções neurológicas. Terapia Ocupacional 

nas deficiências Sensoriais. Avaliação em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional no processo de 

Re (Há) bilitação da criança. Terapia Ocupacional no processo de Reabilitação do Adulto. Terapia 

ocupacional em Saúde Mental. 

CARGO: VIGIA  

Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do 

serviço de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra 

danos; Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de 

Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os 

superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e 

deveres do servidor público. 
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ANEXO III 

CRONOGRAMA ATUALIZADO DE EXECUÇÃO DO CONCURSO 

ATIVIDADE DATA 

01. Lançamento do Edital. 12.05.2015 

01.1 – Lançamento do Edital Consolidado 22.04.2016 

02. Período de inscrição. 13.05 a 12.06.2015 

02.1 – Reabertura do Período de Inscrição  21/04/2016 a 29/04/2016 

03. Divulgação da relação provisória dos candidatos inscritos (inscrições 
deferidas com novos inscritos) – Para todos os cargos 

17.05.2016 

04. Prazo para apresentação de recursos das inscrições indeferidas – Para 
todos os cargos 

18 e 19.05.2016 

05. Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com endereços 
e locais de aplicação da prova após análise dos recursos de indeferimento de 
inscrição – Para os cargos de Nível Fundamental e Médio 

25.05.2015 

06. Aplicação das provas Objetivas – Para os cargos de Nível Fundamental e 
Médio.  

29.05.2016 

07. Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) – Para os 
cargos de Nível Fundamental e Médio.  

31.05.2016 

08. Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas – Para 
os cargos de Nível Fundamental e Médio.  

01 e 02.06.2016 

05. 1 – Divulgação da relação definitiva dos candidatos inscritos com 
endereços e locais de aplicação da prova após análise dos recursos de 
indeferimento de inscrição – Para os cargos de Nível Superior e Professor 

01.06.2016 

06. 1 – Aplicação das provas Objetivas – Para os cargos de Nível Superior e 
Professor.  

05.06.2016 

07. 1 – Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar) – Para os 
cargos de Nível Superior e Professor.  

07.06.2016 

08. 1 – Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas – 
Para os cargos de Nível Superior e Professor. 

08 e 09.06.2016 

09. Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos contra os 
gabaritos das provas Objetivas – Para todos os cargos.  

17.06.2016 

10. Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetiva 20.06.2016 

11. Prazo para apresentação de recursos referentes à pontuação da prova 
objetiva. 

21 e 22.06.2016 

12. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a pontuação 
da prova objetiva, e ao resultado de que trata o item anterior. 

28.06.2016 

13. Divulgação do Resultado Final. 

 - Convocação dos Candidatos de: (1) Guarda Municipal de Trânsito para o 
exame físico, (2) dos Músicos para a Prova de Aptidão e (3) Prova Discursiva 
para a Procurador Jurídico 

29.06.2016 
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14. Aplicação da Prova Física para Candidatos de Guarda Municipal de 
Trânsito. 

Aplicação da Prova de Aptidão para os Candidatos aos Cargos de Músico. 

Aplicação da Prova Discursiva para Procurador Jurídico  

03.07.2016 

15. Resultado Preliminar da Prova Discursiva para Procurador Jurídico, da 
Prova Física de Guarda Municipal de Trânsito e da Prova de Aptidão para os 
cargos de Músico. 

12.07.2016 

16. Prazo para Recurso  contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva 
para Procurador Jurídico, da Prova Física de Guarda Municipal de Trânsito e 
da Prova de Aptidão para os cargos de Músico. 

13 e 14.07.2016 

17. Resultado Definitivo da Prova  Discursiva para Procurador Jurídico, da 
Prova Física de Guarda Municipal de Trânsito e da Prova de Aptidão para os 
cargos de Músico. 

18.07.2016 

18. Prazo para Apresentação da Prova de Títulos 21 e 22.07.2016 

19. Resultado Preliminar da Prova de Títulos 02.08.2016 

20. Prazo para recurso contra Resultado Preliminar da Prova de Títulos 03 e 04.08.2016 

21. Resposta dos recursos contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos 09.08.2016 

22. Resultado Definitivo da Prova de Títulos e Divulgação do Resultado Final 10.08.2016 

23. Publicação do resultado Final.  12.08.2016 
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ANEXO IV 

 

           EDITAL Nº. 01 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PICOS-PI 

 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU 

QUE NECESSITAM DE CUIDADOS ESPECIAIS 

 

REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

O(A)candidato(a) ____________________________________________________, CPF n.° ____________________, 

candidato(a) à seleção para provimento de vagas para o cargo------------------------------------ regido 

pelo Edital n.° 001/2015 requerer vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual 

constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiência de que é portador:   ___.  

Código correspondente da (CID):   ___. 

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo:   __. 

 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual 

passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. Ao 

assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao 

enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, 

publicado no Diário Oficial de PICOS de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne ao 

conteúdo do item 5 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-

homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 

 

 

 

 

__________________________, _______________de________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato (a) 
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 REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 

Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou) de 

tratamento especial. 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 

HÁ NECESSIDADE DE PROVA E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL 

(No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e(ou) o tratamento especial 

necessário(s)). 

1. Necessidades físicas: 

(  ) sala para amamentação (candidata que tiver 

necessidade de amamentar seu bebê) 

(    ) sala térrea (dificuldade para locomoção) 

( ) sala individual (candidato com doença 

contagiosa/outras) 

(    ) maca 

(    ) mesa para cadeira de rodas 

(    ) apoio para perna 

1.1. Mesa e cadeiras separadas 

(    ) gravidez de risco 

(    ) obesidade 

(    ) limitações físicas 

1.2. Auxílio para preenchimento: 

dificuldade/ impossibilidade de escrever) 

(    ) da folha de respostas da prova objetiva 

1.3. Auxílio para leitura (ledor) 

(    ) dislexia 

(    ) tetraplegia 

2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com 

baixa visão) 

(    ) auxílio na leitura da prova (ledor) 

(    ) prova em braille e ledor 

(    ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16) 

 (    ) prova superampliada (fonte 28) 

3. Necessidades auditivas (perda total ou parcial 

da audição) 

(  ) intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais) 

(    ) leitura labial 

 

 

 

____________________, ______ de _______________________ de 20_____ 

_ 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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ANEXO V – DO ENVIO DE RECURSOS 

 

RECURSOS – PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-

PI 

 

Instruções 

Para a interposição de recursos o candidato deverá, SOB PENA DE NÃO TER O RECURSO 

CONHECIDO: 

 

5.1.A – Enviar e-mail ima.picos2015@outlook.com com o título: 

 

a)“RECURSO QUESTÃO Nº_____________PROVA____________________________________ 

(PORTUGUÊS/INFORMÁTICA/CONHECIMENTOS GERAIS/ CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS)”, se se tratar de recursos contra o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva; 

b) “RECURSO INSCRIÇÃO _____________________ (NOME DO CANDIDATO), se se tratar de 

recurso contra o indeferimento ou problemas na inscrição; 

c) “RECURSO PONTUAÇÃO FINAL”, se se tratar de recurso contra pontuação do candidato. 

 

5.2.A – Colocar no corpo do e-mail os dados do candidato: Nome, Cargo, Código do Cargo e nº de 

Inscrição. 

 

5.3.A – As razões do recurso (a justificativa de por que a questão deve ter o gabarito modificado) 

deverão ser acostadas por meio de documentos EM ANEXO, e jamais no corpo do e-mail. 

 

5.4.A – Os recursos serão considerados tempestivos se houverem sido enviados até às 23:59h do 

último dia de prazo para o envio, considerando o horário local. 

 

5.5.A – O candidato deverá enviar somente um e-mail por questão, bem como uma questão em cada 

e-mail. Não serão considerados recursos múltiplos no mesmo e-mail. 

 

5.6.A – O candidato deverá enviar o recurso por meio de seu próprio e-mail, não sendo aceitos 

recursos enviados por e-mail de terceiros, bem como não serão aceitos recursos com autorias 

múltiplas. 
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ANEXO VI – DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR E DE PROFESSOR) 

 

6.1.A – A avaliação de títulos terá caráter classificatório e serão convocados para a entrega de títulos 

os candidatos aos cargos de NÍVEL SUPERIOR E DE PROFESSOR os APROVADOS em sua 

totalidade e os CLASSIFICADOS em até 03 (três) vezes o número de vagas oferecidas neste edital 

para o cargo, considerando os critérios de desempates previstos para a última posição de 

classificação, mesmo que haja notas idênticas. Para os demais cargos, o certame se define com a 

aprovação na prova objetiva. 

6.1.1.A – No caso de só haver previsão de Cadastro de Reserva serão convocados os 

candidatos classificados até a 3ª (terceira) classificação. 

6.1.2.A – No caso do cargo de Procurador Jurídico, serão convocados os candidatos que 

ocuparem até a 20ª (vigésima) classificação do resultado da prova discursiva.  

6.2.A – Os candidatos ao cargo acima especificado não convocados para a entrega de títulos estarão 

automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 

6.3.A –A avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo especificado, valerá 

10,00 (dez) pontos , ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 

6.4.A – Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, 

observados os limites de pontos do quadro a seguir: 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE 

Título Valor/Título Valor Máximo 

Certificado ou Declaração ou Certidão de conclusão de 

curso de PÓS-GRADUAÇÃO (1,00) e ou MESTRADO (1,50), 

em nível de especialização, acompanhado de histórico 

escolar, na área de formação específica do cargo a que 

concorre, com carga horária mínima de 360 horas (carga 

horária deve estar presente). 

1,00/Pós-Graduação na 

área de formação 

1,00/Pós-Graduação na 

área de saúde 

2,00/Mestrado 

2,5/Doutorado 

5,50  

Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, 

Treinamentos, desde que relacionados diretamente 

com o cargo pelo qual fez a opção no ato da inscrição com 

carga horária mínima de 80 (oitenta) horas e datados nos 

últimos quatro anos, contados até a data da abertura das 

inscrições. (Não são aceitos estágios de nenhum tipo) 

0,5 2,00 

Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, 

por ano comprovado, desprezando as frações e não se 

computando tempos simultaneamente prestados, ainda 

que para entidades/órgãos diferentes. 

0,50 1,50 

Publicações de artigos científicos, desde que 

relacionados diretamente com o cargo pelo qual fez a 

opção no ato da inscrição. 

1,00 1,00 
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TOTAL 10,00 

 

 

CARGOS DE PROFESSOR E DEMAIS CARGOS NÍVEL SUPERIOR  

Título Valor/Título Valor Máximo 

Certificado ou Declaração ou Certidão de conclusão de curso de 

PÓS-GRADUAÇÃO (1,00) e ou MESTRADO (1,50), em nível de 

especialização, acompanhado de histórico escolar, na área de 

formação específica do cargo a que concorre, com carga 

horária mínima de 360 horas (carga horária deve estar 

presente). 

1,00/Pós-

Graduação 

 

2,00/Mestrado 

2,5/Doutorado 

5,50 

Participação em Cursos, Seminários, Jornadas, Treinamentos, 

desde que relacionados diretamente com o cargo pelo qual 

fez a opção no ato da inscrição com carga horária mínima de 80 

(oitenta) horas e datados nos últimos quatro anos, contados até a 

data da abertura das inscrições. (Não são aceitos estágios de 

nenhum tipo) 

0,5 2,00 

Tempo de serviço no cargo pelo qual está concorrendo, por ano 

(ANO LETIVO, no caso de Professor) comprovado, desprezando 

as frações e não se computando tempos simultaneamente 

prestados, ainda que para entidades/órgãos diferentes. 

0,50 1,50 

Publicações de artigos científicos, desde que relacionados 

diretamente com o cargo pelo qual fez a opção no ato da 

inscrição. 

1,00 1,00 

TOTAL 10,00 

 

6.5.A – Receberá pontuação zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no 

horário e no local estipulados no presente edital de convocação para a avaliação de títulos. 

6.5.1.A – Somente serão acolhidos como títulos, aqueles cursados e ou trabalhados após a 

data de Graduação, de forma que É OBRIGATÓRIA A JUNTADA DO DIPLOMA DE 

GRADUAÇÃO E DO SEU RESPECTIVO HISTÓRICO ESCOLAR, sob pena dos títulos não 

serem contabilizados. 

 

6.5.2.A – Os títulos somente serão considerados a partir da data de colação de grau do 

curso, sendo obrigatória a apresentação de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso 

no conste tal informação, sob pena de ter pontuação zerada. 

 

6.5.3.A – Os títulos especificados neste Edital deverão conter timbre, identificação do órgão 

expedidor, carimbo e assinatura do responsável e data, bem como a devida autenticação em 

cartório. 
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6.5.4.A – Para receber a pontuação relativa ao título correspondente a Curso de 

Especialização, o candidato deverá comprovar que o curso de especialização foi realizado 

de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES Nº 1, de 

03 de abril de 2001). Caso não seja comprovado que o curso de especialização atendeu às 

normas do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES N.ºCES n.º 1, de 03 de abril 

de 2001), o título não será considerado. 

6.5.4.1.A – NÃO serão considerados cursos ainda não concluídos, não importa quão 

próximo disso possa estar. Nem mesmo em caso de faltar apenas a apresentação do 

Trabalho de Conclusão do Curso. 

6.5.4.2.A – O curso deve guardar RELAÇÃO DIRETA com o cargo para o qual está 

concorrendo e com os requisitos necessários da função, bem como as atribuições do 

cargo . 

 

6.5.5.A – Para receber a pontuação relativa ao curso de capacitação, deve esta ser 

comprovada por intermédio de fotocópias autenticadas das capacitações específicas, 

expedidas por entidades reconhecidas pelo MEC/Conselho Estadual de Educação, 

Instituições públicas, privadas ou filantrópicas reconhecidas por lei. Ademais, é necessário 

que a carga horária e a data de conclusão do curso constem no documento apresentado, de 

forma clara e legível. 

 

6.5.6.A – A comprovação do tempo de serviço no cargo será mediante apresentação de: 

a) Quando o empregador for Órgão Público (Prefeituras Municipais, Governos do 

Estado, Órgãos da União, empresas públicas, autarquias, fundações públicas): 

Certidão de Tempo de Serviço, onde conste data de entrada e de saída, cargo ou função 

desempenhada, e seja assinada por autoridade competente, com timbre e carimbo do órgão. 

Nesta hipótese não serão aceitos outras formas como cópia de portaria de nomeação, cópia 

de contracheque, cópia de contrato celebrado com a Administração Pública, cópia de termo 

de posse ou outros que não sejam Certidão de Tempo de Serviço. 

b) Quando o empregador for de iniciativa privada: Somente, cópia do contrato 

constante na carteira de trabalho. Nesta hipótese, não serão aceitos declarações ou 

certidões para comprovação de tempo de serviço. 

6.5.6.1.A – Somente serão aceitas comprovações de Tempo de Serviço quando no 

documento houver clara referência ao exato cargo para o qual o candidato está 

concorrendo, não sendo suficiente apenas referência ao cargo genérico. Como exemplo, 

ao concorrer para o cargo de “Professor de História”, não basta apenas referência ao 

cargo de “Professor”. 

 

6.5.7.A – A comprovação da publicação de artigos poderá ser feita por meio de cópia:  

a) de certificado, atestado ou declaração dos responsáveis pelo evento (seminários, 

congressos, simpósios ou outros), devidamente assinados, no caso de apresentação do 

artigo; 



ESTADO DO PIAUÍ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS  

CNPJ Nº: 06.553.804/0001-02  

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

Seriedade, compromisso e competência. 

 

 

88 

b) da folha de rosto da publicação (frente e verso), contendo o título do trabalho, o nome do 

órgão que o publicou, nome do (s) autor (es), bem como o local e a data de sua publicação, 

no caso de publicação em  livros;  

c) das páginas nas quais o artigo tenha sido publicado, com os dados do respectivo 

periódico, em que conste também a data, no caso de publicação em revistas ou órgãos de 

imprensa;  

d) Em caso de publicação de livro, a comprovação deverá ser feita por meio de cópia da  

capa,  em  que  conste  o  título  do  livro  e  o(s) nome(s) do(s) autor (es), e de cópia da 

página da catalogação bibliográfica.   

e) Serão aceitos comprovantes de publicações em anais de congressos, seminários, 

simpósios e afins e em revistas eletrônicas, desde que observado o disposto nas alíneas a, b 

e c deste item. 

 

6.6.A – No ato de entrega dos títulos, que se dará na sede da Administração Pública Municipal e por 

meio de envio para SEDEX para o INSTITUTO MACHADO DE ASSIS, no endereço que o item IV, deste 

Edital, nos dias especificados no cronograma de execução do certame, o candidato deverá preencher 

e assinar o formulário a ser fornecido pela Administração ou disposto no site da INSTITUIÇÃO, no 

qual indicará a quantidade de títulos apresentados. Juntamente com esse formulário deverá ser 

apresentada uma cópia, autenticada em cartório, de cada título declarado.  

6.6.1.A – O candidato poderá levar os documentos originais junto com suas respectivas 

cópias para serem autenticadas pelo funcionário que estiver recebendo a documentação. Os 

documentos (cópias) entregues não serão devolvidos. 

6.6.2.A – Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos 

entregues por terceiros, mediante apresentação de documento de identidade original do 

procurador e de procuração simples do interessado, acompanhada de cópia legível do 

documento de identidade do candidato. 

6.7.A – Não serão recebidos documentos originais. 

6.7.1.A – NÃO é necessário o envio de: Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, 

comprovante de residência, cópia do RG e CPF ou demais documentos pessoais, cópia do 

Título de eleitor ou comprovante de eleição, cópia de carteira de reservista. 

6.8.A – Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax, páginas 

eletrônicas ou outras formas que não àquelas exigidas neste edital. 

6.9.A – Todas as modalidades de títulos somente serão consideradas a partir da data de conclusão do 

curso, mediante apresentação, junto com os títulos, de Certidão ou Certificado de Conclusão do Curso 

pelo qual o candidato está concorrendo.  
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ANEXO VII – DO EXAME FÍSICO PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO – ETAPA MERAMENTE ELIMINATÓRIA 
 
 
7.1.A – Serão convocados para a prova de Capacidade Física os primeiros 12 (doze) candidatos, 

classificados na etapa anterior, para o cargo de Guarda Municipal de Trânsito, considerando a 

utilização de critérios de desempate presentes neste Edital. 

7.2.A – Os candidatos que não atingirem classificação suficiente para participar desta etapa, ainda  

que  tenham  obtido  nota  suficiente  para  aprovação,  conforme  critério  de desempate deste Edital, 

estarão automaticamente excluídos do Concurso. 

7.3.A – Os candidatos convocados para esta etapa deverão apresentar-se para a prova de Capacidade 

Física munidos de: 

a) documento único de identidade original de valor legal; 

b) atestado médico original, em papel timbrado, com o carimbo em que constem o nome e o 

CRM do médico, expedido em data, no máximo, retroativa a 20 (vinte) dias da realização da 

prova de Capacidade Física, comprovando estar o candidato em pleno gozo de saúde física e 

mental, apto, portanto, para ser submetido à prova de Capacidade Física.   

7.4.A – Será eliminado do Concurso o candidato que não atender ao disposto no item 7.3.A. 

  

7.5.A – A  prova  de  Capacidade  Física  será  composta  dos  seguintes  testes: flexão  abdominal e 

resistência aeróbica. 

 

7.6.A – Os  procedimentos  para  a  realização  dos  testes  da  prova  de  Capacidade  Física  estão  

especificados abaixo: 

7.6.1.A – Procedimento Um: Flexão Abdominal. Procedimentos:  

a) O avaliado coloca-se em decúbito dorsal com o quadril e joelhos flexionados e plantas dos 

pés no solo. Os antebraços são cruzados sobre a face anterior do tórax, com as palmas das 

mãos sobre os ombros. As mãos devem permanecer em contato com os ombros durante toda a 

execução dos movimentos; 

b) Os pés são seguros por um colaborador para mantê-los em contato com a área do teste 

(solo). O afastamento entre os pés não deve exceder a largura dos quadris; 

c) O avaliado, por contração da musculatura abdominal, curva-se à posição sentada, até o nível 

em que ocorra o contato dos cotovelos com os joelhos e, em seguida, retoma à posição inicial 

(decúbito dorsal) até que toque o solo pelo menos com a metade superior das escápulas; 

d) A prova é iniciada com o comando “atenção já!” e finalizada com o comando “pare!”; 

e) O cronômetro é acionado no comando “atenção já!” e travado no “pare!”; 

f) O repouso entre os movimentos é permitido e o avaliado deverá saber disso antes do início 

do teste. 

g) Será aprovado o(a) candidato(a) que realizar 15 (quinze) movimentos executados 

corretamente,  no prazo de trinta segundos (30”). 

7.6.2.A – Procedimento Dois: Resistência Aeróbica. Procedimentos:  
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a) O teste consiste em correr a distância de 2.400 metros no tempo de treze minutos (13’), 

para candidatos do sexo masculino e de quinze minutos (15’), para candidatos do sexo 

feminino;  

b) O número de avaliados em cada teste será de, no máximo, cinco de cada vez, por avaliador. 

e) A prova é iniciada com o comando de “atenção, já!”, acionando-se concomitantemente o 

cronômetro. Será finalizada com a passagem pela marca de 2.400 metros, quando será anotado 

o tempo gasto pelo avaliado; 

 

7.7. A – Para a prova de Capacidade Física, o candidato deverá comparecer ao local designado, sendo 

recomendado o uso de trajes adequados: camiseta, calção de ginástica ou malha e tênis com meia. 

 

7.8.A –Não  será  admitido  o  uso  de qualquer substância química capaz de alterar o 

desenvolvimento  natural do candidato,  ficando a Comissão Examinadora  autorizada a fazer sorteio, 

por meio do número de inscrição, de qualquer concorrente para  sujeição a exames laboratoriais de 

sangue e urina.  Será eliminado o candidato que se negar a fornecer o material para exame, bem 

como aquele cujo resultado for positivo. 

 

7.9.A – O(a) candidato(a) convocado(a) para prestar a prova de Capacidade Física que apresentar 

condição  física,  psíquica  ou  orgânica  (estados  menstruais,  indisposições,  cãibras,  contusões, 

etc.),  mesmo  que  temporária  que o  impossibilite de  realizá-la  integralmente na  data  estipulada,  

será eliminado do Concurso. 

 

7.10.A – O candidato que não concluir, com aproveitamento, qualquer um dos testes da prova de 

Capacidade Física estará automaticamente eliminado do Concurso, conforme as especificações 

constantes  acima. 

 

7.11.A – O  Município  de Picos e o Instituto Machado de Assis não  se  responsabilizam  por acidentes  

que  possam  ocorrer  com  o  candidato  durante  a  execução  dos  testes  da  prova  de Capacidade 

Física. 

 

7.12.A – O resultado de cada teste da prova de Capacidade Física será registrado pelo examinador  na 

Ficha de Avaliação do candidato, no término da aplicação dos mesmos. 

 

7.13.A – A Comissão Examinadora emitirá, através de ata, o parecer de APTO OU REPROVADO em 

vista  dos  índices  mínimos  acima especificados, de forma que o candidato REPROVADO estará 

automaticamente ELIMINADO do certame (RETIFICADO),  

 

7.14.A – O candidato que deixar de comparecer a esta etapa, sob qualquer motivo, será eliminado do 

Concurso Público. De forma que, em hipótese alguma, será aplicada prova de segunda chamada. 
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ANEXO VIII – DA PROVA DISCURSIVA PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO 

 
8.1.A – Serão convocados para a prova Discursiva os primeiros 40 (quarenta) candidatos 

classificados na etapa anterior (resultado definitivo da prova objetiva), para o cargo de Procurador 

Jurídico, considerando a utilização de critérios de desempate presentes neste Edital. 

8.2.A – Os candidatos que não atingirem pontuação suficiente para obter uma classificação apta a 

participar desta etapa, ainda  que  tenham  obtido  nota  suficiente  para  aprovação,  conforme  

critério  de desempate deste Edital, estarão automaticamente excluídos do Concurso. 

8.3.A – A prova discursiva terá caráter classificatório e eliminatório e somente ao final desta, 

superados todos os recursos possíveis, é que o candidato estará APTO para a prova de títulos, a ser 

aplicado em data posterior aos demais cargos, segundo o CRONOGRAMA publicado. 

8.4.A – A prova discursiva terá a duração de 05 (cinco) horas e será aplicada na cidade de Picos-PI, 

em 09.08.2015, no horário das 08:00 às 13:00, sendo que os locais de aplicação serão divulgados no 

dia 31.07.2015, no site do Instituto Machado de Assis. 

8.5.A – Para esta etapa estarão, naquilo que couber, valendo todas as regras previstas para aplicação 

da prova previstas no item V do Edital. 

 

8.6.A – Durante a realização da prova, não serão permitidos aos candidatos quaisquer materiais de 

consulta, bem como a comunicação entre candidatos. Será eliminado do certame o candidato que 

descumprir essa determinação. 

8.7.A – A prova discursiva obedecerá à seguinte estrutura, conforme o Quadro a seguir, deste Edital: 

 

Prova Prática Nº de 

Questões 

Valor Unitário Total 

1º Parte: Peça Prático–

Profissional 

01  40 40 

2º Parte: Questões 

Discursivas 

04 10 40 

TOTAL  80 

 
8.8.A – O conteúdo da prova discursiva será o mesmo previsto para a prova objetiva, restrito, 

entretanto, às matérias de Direito Constitucional, Administrativo e Trabalhista. 

 

8.9.A – A prova discursiva   deverá   ser   manuscrita,   em   letra   legível e obedecendo às regras de 

redação e ortografia oficial,   com   caneta esferográfica  de  tinta  azul  ou  preta. 

8.9.1.A – Receberá nota zero o candidato que responder a prova com letra ilegível ou de difícil 

compreensão. 

8.9.2.A – As normas de redação deverão ser rigorosamente obedecidas, sob pena de terem 

sido descontadas erros gramaticais. 
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8.10.A – A nota da prova discursiva será obtida pela soma das notas da peça prático-profissional e a 

das questões discursivas, sendo que poderão ser concedidas notas não inteiras para as respostas em 

até duas casas decimais de aproximação. 

 

8.11.A – Somente serão convocados para a prova de títulos os candidatos que estiverem, ao final do 

resultado da prova discursiva, os primeiros 16 (dezesseis) candidatos, considerando como critério de 

desempate, a nota da prova prático-profissional. 

 

8.12.A – Nos casos de propositura de peça inadequada para a solução do problema proposto, 

considerando para este fim peça que não esteja exclusivamente em conformidade com a solução 

técnica indicada no padrão resposta ou de ausência de texto, o candidato receberá nota zero na 

redação da peça profissional ou na questão. 

 

8.12.1.A – A indicação correta da peça prática é verificada no nomem iuris da peça 

concomitantemente com o correto e completo fundamento legal usado para justificar 

tecnicamente a escolha feita. 

 


