Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian /RJ
Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2012
A Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian/RJ torna público que estarão abertas inscrições ao Concurso Público de
Provas e Títulos para provimento de cargos vagos de seu Quadro Permanente nos termos do Plano de Cargos e Vencimentos da
Prefeitura Municipal e das normas estabelecidas neste Edital. O concurso será realizado pela empresa Magnus Auditores e
Consultores Associados, inscrita no CNPJ 23.852.734/0001-02, situada na Avenida Amazonas, 311, 3º Andar - Centro, CEP:
30.180-000 Belo Horizonte/MG.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Os cargos, vagas, vencimentos, valores de inscrição, cargas horárias, escolaridades, e tipos de provas, são os constantes do
Anexo I, as atribuições resumidas dos cargos constam do Anexo II e os programas das provas objetivas constam do Anexo III,
deste Edital.
2 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou cidadão português, na forma da Lei.
2.2. Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA A POSSE
3.1. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
3.2. Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
3.3. Ter, na data da posse, 18 (dezoito) anos completos.
3.4. Estar em gozo dos direitos políticos.
3.5. Possuir a habilitação exigida para o cargo pretendido.
3.6. Gozar de boa saúde física e mental.
3.7. Para investidura no cargo de Guarda Municipal o candidato deverá cumprir o determinado nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
e, ainda:
a) ter, à data da posse, idade mínima presumida de 18 (dezoito) anos e máxima de 50 (cinquenta) anos;
b) ter, no mínimo, 1,65 de altura, para o sexo masculino (descalço) e para o sexo feminino, 1,60, no mínimo (descalço);
c) estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e se for do sexo masculino, do serviço militar;
d) ter capacidade física e mental para o desempenho das funções;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno direito dos exercícios civis e políticos;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
g) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
4 - DAS INSCRIÇÕES

4.1 PRESENCIAL - SEDE DO MUNICÍPIO:
4.1.1. Local: Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian
Avenida Vereador José Francisco Xavier, 01 – Centro – Comendador Levy Gasparian
4.1.2. Período: 02 a 17/10/2012 (Exceto sábados, domingos e feriados)
4.1.3 O candidato deverá apresentar no ato da solicitação da inscrição, pessoalmente, ou através de procuração específica, o
original da cédula de identidade e CPF, ou de documento equivalente, de valor legal. No caso de inscrição por procuração, esta
deverá ser acompanhada também de cópia autenticada de documento do procurador.
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4.2 VIA INTERNET:
4.2.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço www.magnusconcursos.com.br, solicitada até às 23:59 horas do dia
17/10/2012 (horário oficial de Brasília/DF), desde que efetuado seu pagamento até 18/10/2012.
4.2.2 A inscrição efetuada via Internet somente será validada após confirmação do recolhimento do valor da inscrição, através de
procedimento a ser informado no ato da inscrição.
4.2.3 São de responsabilidade única do candidato os dados cadastrais informados na solicitação de inscrição, inclusive quanto à
declaração de deficiência.
4.2.4 O valor da inscrição, uma vez pago, não será devolvido, sob hipótese alguma, salvo no caso de não realização do Concurso,
ou do cancelamento do certame, situação em que o candidato poderá requerer a restituição junto à Administração Municipal, após
confirmação definitiva da sua não realização, corrigido monetariamente, a partir da data do pagamento da inscrição, em prazos e
datas a serem divulgados à época.
4.3. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no presente concurso, nas condições do item
9.10 deste Edital, desde que as deficiências sejam compatíveis com as atribuições do cargo, conforme declarado no ato da
inscrição juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da deficiência e entregue a
Prefeitura Municipal durante o período das inscrições, pelo candidato ou pelo seu procurador, em envelope contendo,
externamente, em sua face frontal, os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR
LEVY GASPARIAN - Edital nº 01/2012, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO ou
enviado via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR), com data de postagem dentro do período das inscrições para a Magnus
Auditores e Consultores Associados – Av. Amazonas, 311 – 3º andar – Centro – Belo Horizonte - MG – CEP: 30180-000.
4.3.1 Caso necessite de condição especial para fazer as provas, o candidato deverá declarar ser portador de deficiência,
especificando-a no ato da inscrição, juntamente com laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência.
4.4. A declaração falsa ou inexata, que não seja passível de correção por parte do candidato dos dados constantes na ficha de
inscrição, bem como a apresentação de documentos ou informações falsas, determinará o cancelamento da inscrição e anulação
de todos os atos decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis, assegurado o direito de
recurso contra as decisões que cancelarem as inscrições e que anularem os atos delas decorrentes, junto à Comissão do
Concurso Público, que será decidido em 48(quarenta e oito) horas, em conformidade com o princípio da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LV, CF/88). Caso haja inexatidão nas informações contidas na ficha de inscrição, o candidato deverá corrigir
dentro do prazo previsto no item 4.1
4.5 A Magnus Auditores e Consultores Associados não se responsabiliza por inscrições não recebidas por motivos de ordem
técnica dos computadores, na hipótese de as falhas não serem de sua responsabilidade.
4.6. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos www.magnusconcursos.com.br e www.levygasparian.rj.gov.br à
disposição dos interessados.
4.7. Outras informações:
a) Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e/ou extemporânea;
b) Não serão recebidas inscrições por via postal e fax;
c) A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
4.8 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6.593 de 02/10/08 que regulamenta o art. 11 da Lei nº 8.112 de 11/12/90, que dispõe
sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de
inscrição, exclusivamente nos dias 02 e 03/10/2012, na Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian – Av. Vereador José
Francisco Xavier, 01 – Centro – Comendador Levy Gasparian / RJ onde receberá o Formulário de Pedido de Isenção da Taxa de
Inscrição.
4.8.2 O candidato que comprovar ser membro de família de baixa renda por meio de inscrição em algum programa de ajuda social
dos governos Federal ou Estadual ou ainda apresentar laudo emitido pela Secretaria de Assistência Social do Município em que
reside, comprovando que o mesmo pertence à família de baixa renda, nos termos das legislações vigentes.
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4.8.3 No ato da solicitação da isenção o candidato deverá apresentar o formulário de pedido de isenção devidamente preenchido e
assinado, declarando que sua renda familiar o impossibilita de arcar com as despesas da inscrição sem prejuízo de seu próprio
sustento e de seus familiares. Apresentar original e fotocópia da cédula de identidade e CPF ou de documento equivalente, de
valor legal. No caso de inscrição por procuração, esta deverá ser acompanhada também de cópia autenticada de documento do
procurador no ato da solicitação de isenção.
4.8.4 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/1979, e observado o artigo 299 do Código Penal Brasileiro (falsidade ideológica).
4.8.5 A Magnus Auditores e Consultores consultará ao órgão gestor para confirmar a veracidade das informações prestadas, e
farão publicar no site www.magnusconcursos.com.br a relação dos pedidos deferidos no dia 08/10/2012, assegurado o direito de
recurso junto à Magnus Auditores e Consultores, no prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia subseqüente à divulgação da
relação de deferimentos, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo
recursal.
4.8.6 Serão considerados indeferidos os pedidos de isenção daqueles candidatos cujo nome não constar na relação acima referida.
4.8.7 O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida estará automaticamente inscrito neste concurso.
4.8.8 O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido poderá efetuar sua inscrição
conforme o disposto no item 4.1, e seus subitens.
4.9 O comprovante definitivo de inscrição, após seu acatamento, será enviado para o endereço de e-mail informado pelo candidato,
quando da solicitação de sua inscrição, a partir do dia 25/10/2012, e também poderá ser retirado pelo candidato, após esta data, no
site www.magnusconcursos.com.br.
4.9.1 Neste comprovante definitivo de inscrição constará data, horário e local de realização das provas.
4.10 A candidata lactante poderá amamentar durante a realização das provas, desde que leve 1 (um) acompanhante, que ficará em
local determinado pela Coordenação do Concurso Público e será responsável pela guarda da criança. Durante o período de
amamentação, a candidata lactante será acompanhada por fiscal, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e
condições estabelecidos, não havendo compensação desse período no tempo de duração da prova.
4.11 É permitida a inscrição para mais de um cargo, desde que haja compatibilidade de data e horário para realização da prova
objetiva de múltipla escolha, devendo o candidato, neste caso, preencher uma ficha de inscrição para cada cargo pretendido,
imprimir um boleto para cada cargo e realizar o pagamento da taxa de inscrição para cada cargo pretendido.
5 - DAS PROVAS
O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha, Práticas,Teste de Aptidão Física, Títulos, Avaliação
Psicológica e Curso de Formação.
5.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para todos os cargos e
terão duração máxima de 03 (três) horas.
5.1.1 A cada prova será atribuído um valor de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
5.1.2 O conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha será composto de 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) opções de
respostas cada, valorizado de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo 2,5 (dois e meio) o valor de cada questão.
5.1.3 Será aprovado o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos do conjunto das Provas
Objetivas de Múltipla Escolha.
5.1.4 O programa de provas para as questões de múltipla escolha é o constante do Anexo III deste Edital.
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5.2. As Provas Práticas, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas para os candidatos aprovados a MOTORISTA e
OPERADOR DE MÁQUINA, em e constarão de:
5.2.1 Para o cargo de MOTORISTA, exame de direção em veículo compatível com a categoria da “CNH D” exigida, avaliado por
examinador habilitado, resultando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando, desta forma, a capacidade prática do candidato no
exercício e desempenho das tarefas do cargo conforme critérios preestabelecidos, separados por tipo de falta, a seguir:
I - FALTA GRAVE - MENOS 15 PONTOS POR FALTA:
- Deixar de observar e respeitar as placas de sinalização;
- Arrancar o veículo com a porta aberta;
- Uso incorreto do cinto de segurança;
- Interromper o funcionamento do motor sem justa razão após o início da prova.
II - FALTA MÉDIA - MENOS 7,5 PONTOS POR FALTA:
- Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
- Controle incorreto de embreagem;
- Arrancar o veículo sem soltar o freio de mão;
- Avanço sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga e/ou na marcha-a-ré rente ao meio-fio.
III - FALTA LEVE - MENOS 2,5 PONTOS POR FALTA:
- Movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
- Manuseio irregular do cambio;
- Regulagem incorreta dos retrovisores;
- Uso incorreto dos instrumentos do painel.
5.2.2 A não execução do teste na totalidade do percurso preestabelecido ou falha como colisão com outro veículo ou qualquer
objeto presente no percurso, subir no meio-fio ou colocar em risco a vida dos passageiros que se encontrarem no veículo na hora
do teste e de transeuntes, implicará na reprovação do candidato.
5.2.3 Os candidatos deverão apresentar sua habilitação original ao examinador no ato da prova.
5.2.4 Para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINA, constará de execução de manobra com equipamento, a ser definido no ato
da prova, disponibilizado num canteiro de obras, ou em outro local a ser indicado pela Comissão de Concurso.
5.2.4.1 A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será aprovado o candidato que obtiver, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos, conforme critérios estabelecidos a seguir: Execução correta da tarefa: no tempo
determinado, ou seja, 10 min. (70 pontos); em até 2 min. após o tempo determinado (60 pontos); acima de 2 min. e abaixo de 4
min. após o tempo determinado (50 pontos); acima de 4 min. e abaixo de 6 min. após o tempo determinado (40 pontos); acima de 6
min. e abaixo de 8 min. após o tempo determinado (30 pontos); acima de 8 min. após o tempo determinado (10 pontos); não
executar a tarefa ou executar a tarefa incorretamente (0 ponto). Postura pessoal na realização da tarefa: Ótimo (30 pontos); Bom
(20 pontos); Regular (10 pontos); Péssimo (0 ponto).
5.2.4.2 A Prova Prática será avaliada por examinador habilitado, consumando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando desta
forma a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo.
5.2.4.3 O candidato deverá apresentar sua habilitação original ao examinador no ato da prova.
5.3 A Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os aprovados nas provas objetivas, será valorizada de 0 (zero) a
15 (quinze) pontos, sendo que pontuação superior a 15 (quinze) pontos será desconsiderada.
5.3.1 Os títulos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada do diploma ou certificado, expedido por instituição de ensino ou
aperfeiçoamento de Recursos Humanos reconhecida oficialmente e entregues nos dias 16 e 19/11/2012 pelo candidato ou pelo seu
procurador, em envelope contendo externamente em sua face frontal, os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA
MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN - Edital nº 01/2012, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E
O CARGO PLEITEADO. O candidato, deverá enviar por meio de SEDEX com aviso de recebimento, com data de postagem do dia
16/11/2012 ou dia 19/11/2012, para a Magnus Auditores e Consultores Associados – Av. Amazonas, 311 – 3º andar – Centro –
Belo Horizonte - MG – CEP: 30180-000.
5.3.2 Os títulos considerados neste concurso, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são:

4

PMCLG– Edital 01/2012

Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian /RJ
Edital de Abertura de Concurso Público nº 01/2012
CARGO
Para os cargos de Professor.
Para todos os cargos de nível
superior.

TÍTULOS
Participação em cursos na
área, com duração mínima de
40 (quarenta) horas
Pós-graduação na área com
carga horária mínima de 360
horas

PONTOS

MÁXIMO DE
PONTOS

COMPROVAÇÃO

01 (um) ponto
por curso

05
(cinco)
pontos

Diploma ou certificado de
participação.

05
(cinco)
pontos
por
curso

10
(dez)
pontos

Diploma ou certificado de
conclusão do curso.

5.3.3 A avaliação dos títulos apresentados será feita pela Magnus Auditores e Consultores Associados.
5.4 O Teste Físico de caráter eliminatório, será aplicado pela Magnus Auditores e Consultores para os candidatos aprovados nas
provas objetivas ao cargo de Guarda Municipal e Ajudante de Caminhão de Limpeza ública, e obedecerá aos critérios
estabelecidos a seguir:
5.4.1 O Teste de Aptidão Física,
a) Os candidatos deverão apresentar-se para o Teste de Aptidão Física, munidos de:
- documento de identidade de valor legal, que contenha no mínimo, fotografia, assinatura e filiação, de preferência o apresentado
no ato da inscrição, preferencialmente com o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI;
- atestado médico fornecido pelo serviço médico oficial, comprovando estar em pleno gozo de saúde física e mental, apto, portanto,
para ser submetido ao Teste de Aptidão Física.
5.4.2 Somente será submetido ao Teste de Aptidão Física o candidato que estiver de posse do atestado médico original, em papel
timbrado e 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 do Teste de Aptidão Física.
5.4.3 Será eliminado do concurso o candidato que não atender aos itens 3.7, 5.4.1 e 5.4.2.
5.4.4 A aferição da estatura mínima exigida para o cargo será realizada no dia da aplicação da prova prática de condicionamento
físico, sendo vedada a realização da prova pelo candidato caso não atinja o mínimo estabelecido na letra “b” do item 3.7, do Edital
do concurso.
5.4.5 A prova de aptidão física consistirá dos seguintes testes:
5.4.5.1 TESTE DE FLEXO-EXTENSÃO DE COTOVELOS EM SUSPENSÃO NA BARRA FIXA, (MASCULINO):
O candidato deverá executar o exercício de flexão-extensão de cotovelos em suspensão na barra fixa atendendo às seguintes
exigências:
1) Posição inicial: braços estendidos/empunhadura dorsal (peonada – candidato olhando para o dorso das mãos), sem apoio dos
pés.
2) Execução:
-ultrapassar a barra fixa com o queixo, através da flexão dos cotovelos;
-retornar à posição inicial.
A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições.
Mínimo habilitatório para esta atividade: 3 (três) repetições.
5.4.5.2 TESTE DE FLEXO-EXTENSÃO DE COTOVELOS SOBRE O SOLO EM APOIO NO BANCO, (FEMININO):
A candidata deverá executar o teste de Flexo-extensão de cotovelos em apoio de frente no solo, com apoio simultâneo dos joelhos
sobre um banco (30cm) atendendo às seguintes exigências:
1) Posição inicial: Decúbito ventral, perpendicularmente ao banco com os joelhos apoiados sobre o mesmo, mãos apoiadas no solo
na largura dos ombros, cotovelos estendidos.
2) Execução:
-Flexão dos cotovelos até tocar o peito no solo;
-retornar à posição inicial.
A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições.
Mínimo habilitatório para esta atividade: 8 (oito) repetições em 30 segundos.
5.4.5.3 TESTE ABDOMINAL (MASCULINO E FEMININO)
O candidato deverá executar este teste atendendo às seguintes exigências:
1) Posição inicial: decúbito dorsal, mãos à nuca e joelhos flexionados.
2) Execução:
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-encostar os cotovelos nos joelhos ou coxas;
-retornar à posição inicial.
A execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido o repouso ou pausa entre as repetições.
Mínimo habilitatório em 1 (um) minuto para esta atividade, conforme tabela abaixo:
SEXO
MASCULINO
FEMININO

IDADE (anos completos)
18 a 25
26 a 33
34 a 50
18 a 25
26 a 33
34 a 50

MARCA MÍNIMA
30
26
22
25
20
16

5.4.5.4 TESTE DE CORRIDA DE 50 (CINQUENTA) METROS (MASCULINO E FEMININO)
O candidato deverá percorrer a distância de 50 (cinquenta) metros, em linha reta para a obtenção do mínimo habilitatório, conforme
tabela abaixo:
SEXO
MASCULINO
FEMININO

IDADE (anos completos)
18 a 50
18 a 50

MARCA MÍNIMA (tempo máximo)
9 segundos
10 segundos

5.4.5.5 TESTE DE CORRIDA DE 3 (três) MINUTOS (MASCULINO) E 4 (quatro) MINUTOS (FEMININO)
A prova consistirá em o candidato realizar corrida em pista aferida de 300 metros.
O mínimo habilitatório para esta prova encontra-se estabelecido na tabela abaixo:
SEXO
MASCULINO
FEMININO

IDADE (anos completos)
18 a 50
18 a 50

MARCA MÍNIMA (tempo máximo)
3 minutos
4 minutos

5.4.6 Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos no Teste de Aptidão Física.
5.4.7 A pontuação obtida no Teste de Aptidão Física será somada à pontuação obtida nas provas objetivas de múltipla escolha
para fins de classificação.
5.4.8 O Teste de Aptidão Física será realizado no Município de Comendador Levy Gasparian - RJ, em local a ser divulgado quando
da convocação dos candidatos.
5.4.9 A identificação correta do local de aplicação do Teste de Aptidão Física e o comparecimento no horário determinado serão de
inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma será realizado o teste fora do local, data e horário determinados.
5.4.10 Para o Teste de Aptidão Física o candidato deverá comparecer ao local com trajes adequados: camiseta, calção de
ginástica ou malha e tênis.
5.4.11 O Teste de Aptidão Física será realizado por profissionais de Educação Física.
5.4.12 Serão convocados para a o Teste de Aptidão Física os candidatos aprovados na prova objetiva do cargo. Em caso de haver
empate nos pontos da prova objetiva, haverá convocação de todos os candidatos empatados.
5.5. A Avaliação Psicológica para a Guarda Municipal será aplicada, para os candidatos aprovados nas provas objetivas e no
teste físico, e será de caráter eliminatório, nos termos do Protocolo Técnico de Exames Médicos da Gerência de Saúde do Servidor
e Perícia Médica da Secretaria Municipal Adjunta de Recursos Humanos, conforme determinado a seguir:
5.5.1 A avaliação psicológica realizar-se-á na cidade de Comendador Levy Gasparian, em datas, locais e horários a serem
comunicados oportunamente por meio de imprensa do Município, por edital de convocação e afixado no átrio da Prefeitura
Municipal.
5.5.2 A avaliação psicológica será em forma de testes de raciocínio lógico, atenção concentrada e personalidade que visará
adequação ao perfil profissional da vaga, avaliando as condições psíquicas do candidato para o bom desempenho das atividades
do cargo a que concorre.
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5.5.3 São características do profissional Guarda Civil Municipal: adequado relacionamento interpessoal, boa resistência à fadiga
psicofísica, nível de ansiedade controlado, bom domínio psicomotor, adequado controle emocional, agressividade controlada e bem
canalizada, diminuta impulsividade, sinais fóbicos e disrítmicos ausentes. Flexibilidade de conduta, elevada disposição para o
trabalho, receptividade, boa capacidade de iniciativa, decisão e liderança, boa capacidade de assimilação e mediação de conflitos,
adequada capacidade de improvisação e boa memória auditiva e visual.
5.6 O curso de formação para Guarda Municipal
5.6.1 Para participar do referido curso o candidato deve ser aprovado nas provas objetivas e considerado apto nos testes físicos
conforme determinado pelo item 5.4 deste edital e na avaliação psicológica conforme determinado no item 5.6 deste edital.
5.6.2 O “Curso de Formação” será ministrado pelo Sistema Integrado de Ordem Pública de Defesa Social e Urbana, em local a ser
definido pela mesma, durante o período de até 90 (noventa) dias, o qual serão considerados a sua frequência e aproveitamento no
curso intensivo de formação, adestramento e capacitação física para o do exercício cargo.
5.6.3 A Prefeitura Municipal não se responsabiliza pelo custeio das despesas de alimentação, estadia, transporte, deslocamento e
demais despesas do candidato durante o curso de formação.
5.6.4 A carga horária, disciplina e critérios de avaliação serão publicados em edital próprio quando da convocação dos candidatos
habilitados ao curso de formação.
5.6.5 O candidato que não for aprovado no “Curso de Formação” será excluído do concurso público, mediante Portaria do Sistema
Integrado de Ordem Pública de Defesa Social e Urbana.
6 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1. As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no Município de Comendador Levy Gasparian, no dia 28/10/2012.
6.1.2 Estarão afixadas na sede da Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian e disponível no site:
www.magnusconcursos.com.br a partir do dia 25/10/2012, planilhas contendo locais e horários de realização das provas objetivas.
6.2 As Provas Práticas e Teste Físico, somente para os candidatos aprovados nas provas Objetivas de Múltipla Escolha, serão
realizadas no Município de Comendador Levy Gasparian, no dia 25/11/2012.
6.3 O ingresso na sala ou locais de provas só será permitido dentro do horário estabelecido ao candidato que apresentar
comprovante definitivo de inscrição, documento de Identidade, apresentado no ato da inscrição. Como o documento não ficará
retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas.
6.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas objetivas com antecedência mínima de 30
minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
6.5 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
6.6 No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste edital, os portões da unidade serão fechados pelo
Coordenador do local, em estrita observância do horário oficial de Brasília/DF, não sendo admitidos quaisquer candidatos
retardatários.
6.7 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma, salvo, momentaneamente, em
casos especiais e desde que na companhia do fiscal de corredor.
6.8 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional
de habilitação (somente o modelo com foto).
6.9 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista
(modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados.
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6.10 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. Candidato que
esteja portando documento com prazo de validade expirado, caso existente, poderá realizar a prova, sendo, contudo, submetido a
identificação especial.
6.11. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou retardamento do
candidato em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o motivo alegado.
6.12 Em nenhuma hipótese haverá aplicação de provas fora dos locais e horários preestabelecidos.
6.13 Não será permitido ao candidato portar máquina calculadora, computador portátil, relógio digital do tipo Data Bank, aparelhos
celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos ou capazes de transmitir dados.
6.13.1. O candidato que ingressar no local de prova com os equipamentos citados no item 6.12 deverá deixá-los desligados.
6.13.2. Será de inteira responsabilidade do candidato eventual extravio ou dano, sendo que nem o município, nem a empresa
organizadora do concurso responsabilizar-se-ão por qualquer prejuízo sofrido pelo candidato.
6.14. O candidato portador de deficiência que necessitar de provas em condições especiais, deverá informar no ato da inscrição,
através de requerimento, juntamente com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
6.15 Ao iniciar a prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 30 (trinta) minutos.
6.16. O candidato deverá transcrever suas respostas, para o cartão de respostas, com caneta esferográfica azul ou preta.
6.17. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
6.18 Não será substituído o cartão de respostas por erro do candidato e a ausência de assinatura no mesmo implicará em sua
anulação.
6.19. Será excluído do concurso o candidato que:
a) Se apresentar após o horário estabelecido;
b) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
c) Não apresentar o Comprovante de Inscrição e/ou documento de identidade;
d) Durante a realização das provas for colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas,
oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou ainda que venha a tumultuar a sua realização;
e) Ausentar-se do recinto da prova, a não ser momentaneamente, em casos especiais e desde que na companhia do fiscal de
prova.
f) Usar de incorreções ou descortesia para com os coordenadores ou fiscais de provas, auxiliares e autoridades presentes.
6.20. Não haverá revisão genérica de provas.
6.21. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal somente o cartão de respostas.
7 - DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
7.1. Será eliminado o candidato que não alcançar o mínimo exigido de 50% (cinqüenta por cento) do total de pontos das provas
Objetivas de Múltipla Escolha, Práticas e no Teste de Aptidão Física.
7.2. A classificação final dos candidatos será feita pela soma dos pontos obtidos nas provas Objetivas de Múltipla Escolha,
Práticas, Teste de Aptidão Física e de Títulos e será divulgada em duas listas, uma contendo a classificação geral de todos
candidatos aprovados e a outra somente a classificação dos candidatos portadores de deficiência.
7.3. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será dada preferência, para efeito de classificação,
sucessivamente, ao candidato que:
a) Se idoso, amparado pela Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso, ao de idade mais avançada.
b) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova Prática;
c) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa;
d) Quando não idoso, obtiver maior número de pontos na Prova Específica;
e) O de maior idade.
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8 - DOS RECURSOS
8.1 Caberá recurso, contra indeferimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição, cancelamento de inscrições, exclusão de
candidatos, questões e resultados ou de qualquer decisão que venha a interferir no campo dos direitos subjetivos dos candidatos,
em única e última instância, à Comissão de Concurso Público, no prazo de dois dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente à
divulgação, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal.
8.1.1 Contra questão das provas Objetivas de Múltipla Escolha, nos dois dias úteis após o dia da divulgação do gabarito oficial,
desde que devidamente fundamentado, divulgação esta que ocorrerá no 1º dia útil após a realização das provas, podendo ser via
CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal.
8.1.2 Caberá recurso contra resultados, em única e última instância, à Magnus Auditores e Consultores, no prazo de dois dias úteis
a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação, podendo ser via CORREIOS com Aviso de Recebimento (AR) com data de
postagem dentro do prazo recursal.
8.2. Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos em termos próprios ou não fundamentados, os que não
contiverem dados necessários à identificação do candidato ou ainda aqueles a que se der entrada fora dos prazos
preestabelecidos.
8.3. Os recursos deverão ser protocolados na Magnus Auditores e Consultores, em horário de expediente, ou via CORREIOS com
SEDEX com Aviso de Recebimento (AR) com data de postagem dentro do prazo recursal, em envelope contendo externamente em
sua face frontal, os seguintes dados: CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN Edital nº 01/2012, O NOME DO CANDIDATO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO E O CARGO PLEITEADO – para a Magnus Auditores e
Consultores Associados – Av. Amazonas, 311 – 3º andar – Centro – Belo Horizonte - MG – CEP: 30180-000.
8.4. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões, porventura anuladas, seja em virtude de
recurso administrativo, seja por decisão judicial, serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido ou
entrado em juízo.
9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O candidato aprovado e nomeado será regido pelo Estatuto dos Servidores Municipais de Comendador Levy Gasparian.
9.2. O prazo de validade do presente concurso é de 02 (dois) anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo
ser prorrogado por mais 02 (dois) anos.
9.3. Ao entrar em exercício, o servidor ficará sujeito a estágio probatório de 3 anos, durante o qual sua eficiência e capacidade
serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo.
9.4 O candidato aprovado dentro do limite de vagas previstas, durante o prazo de validade do certame, tem direito a nomeação
para o cargo a que concorreu e foi habilitado, ressalvada a apresentação, pela Administração Pública, dos motivos determinantes
que a impeçam de fazê-lo, o que deverá ser amplamente divulgado no Diário Oficial e nos meios indicados no edital para
publicação dos atos do certame, para fins de controle pelos candidatos prejudicados, e pelos Órgãos Públicos responsáveis pela
fiscalização dos atos de admissão.
9.5 O candidato aprovado neste Concurso Público poderá desistir do respectivo certame seletivo, definitiva ou temporariamente. A
desistência será feita mediante requerimento endereçado ao Prefeito Municipal. O candidato nomeado pode desistir do concurso
público até o dia útil anterior à data da posse. No caso de desistência temporária, o candidato renunciará a sua classificação e
passará a posicionar-se em último lugar na listagem oficial dos aprovados no certame seletivo, aguardando nova convocação, que
pode ou não vir a efetivar-se no período de vigência deste certame seletivo.
9.6 Conforme a lei de criação da Guarda Municipal - Lei nº 718, de 28 de abril de 2011, durante o curso de formação da
guarda municipal o valor pago será referente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do vencimento do cargo.
9.7. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do concurso
público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
9.8. A Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian e a Magnus Auditores e Consultores Associados não se
responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso.
9.9. O candidato deverá manter junto ao Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal, durante o prazo de validade do concurso, seu
endereço atualizado, visando eventuais convocações.
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9.10 Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, ser-lhes-á reservado o percentual mínimo de
5% (cinco por cento) das vagas existentes e máximo de 20% (vinte por cento), que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de
validade do Concurso, sendo que 20% (vinte por cento) será aplicável nos casos em que se faça necessário o arredondamento
para afastar a incidência de número fracionário e alcançar o primeiro número inteiro subseqüente, respeitando-se, quanto às
demais nomeações, o percentual de reserva de 5% (cinco por cento), conforme estabelecido no Anexo I deste Edital.
9.10.1 - A 1ª (primeira) nomeação de candidato classificado portador de necessidades especiais deverá ocorrer quando da
nomeação da 1º (primeira) vaga do cargo contemplado neste Edital com a referida reserva. As demais nomeações ocorrerão na
21ª (vigésima primeira) vaga, 41ª (quadragésima primeira) vaga, 61ª (sexagésima primeira) vaga e assim por diante, até
terminarem as vagas reservadas, durante o prazo de validade deste Concurso Público. Para tanto, será convocado o candidato
melhor classificado no cargo.
9.10.2 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais
concursados, com a estrita observância da ordem de classificação.
9.10.3 Os portadores de deficiência, quando de sua posse, serão submetidos a exame médico a fim de comprovar a qualificação
do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência que não o incapacite para o exercício do cargo, assegurado o direito
de recurso junto à Prefeitura Municipal, no prazo de três dias úteis a partir do primeiro dia útil subseqüente à divulgação do
resultado do exame.
9.10.4 É considerado portador de deficiência aquele que se enquadrar nas condições especificadas no artigo 4º do Decreto Federal
nº 3.298/99.
9.10.5 Caso surjam novas vagas no decorrer do prazo de validade do concurso público, 5% (cinco por cento) delas serão
igualmente, reservadas para candidatos portadores de deficiência.
9.11 O candidato aprovado, quando nomeado, deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos, para efeito de
posse no cargo:
a) Fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
b) Fotocópia autenticada do CPF;
c) Fotocópia autenticada da Carteira de Identidade;
d) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP (se tiver);
e)Laudo médico favorável, fornecido pelo Serviço de Medicina Municipal;
f) 02 (duas) fotografias 3x4;
g) Fotocópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de certidão de quitação eleitoral;
h) Fotocópia autenticada do Certificado de Reservista, se do sexo masculino;
i) Fotocópia autenticada do comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo, bem como registro no órgão competente,
quando cabível;
j) O candidato, no ato da posse, para fins de verificação da existência ou não de algum óbice, deverá declarar se foi ou não
investido ou nomeado anteriormente para cargo ou função pública, devendo, em caso positivo, apresentar Certidão Funcional
emitida pelo Órgão Público ao qual estava vinculado.
9.12 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Municipal de Concurso Público, ouvida a Magnus Auditores e
Consultores Associados, empresa responsável pela execução do Concurso.
9.13 Caberá ao Sr. Prefeito Municipal a homologação do resultado final.
9.14 A guarda das provas e recursos relativos concurso público será feita pela Prefeitura Municipal de Comendador Levy
Gasparian, durante 06 (seis) anos conforme a Resolução nº 14, de 24/10/2001, do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ),
sem prejuízo do cumprimento de prazos diferenciados para a guarda da documentação remanescente para fins de fiscalização dos
atos de admissão pelo TCERJ.
9.15 Toda informação referente à realização do concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal de Comendador Levy Gasparian,
através da Comissão Municipal de Concurso Público e afixadas no quadro de publicação oficial dos atos da Prefeitura Municipal de
Comendador Levy Gasparian, no Diário Oficial, bem como no endereço eletrônico: www.magnusconcursos.com.br.
Comendador Levy Gasparian /RJ, 19 de setembro de 2012.
Cláudio Mannarino
Prefeito Municipal
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ANEXO I
Nº DE
VAGAS

Nº DE
VAGAS
D. F.

VENCIMENTO
MENSAL (R$)

VALOR
INSCRIÇÃO
(R$)

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

ESCOLARIDADE E
PRÉ-REQUISITOS

Ajudante de Caminhão de Limpeza
Pública

03

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

20,00

40

Ensino Fundamental Incompleto

Português
Matemática
Prática

20
20

Auxiliar de Serviços Gerais

03

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

20,00

40

Ensino Fundamental Incompleto

Português
Matemática

20
20

Bombeiro Hidráulico

02

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

20,00

40

Ensino Fundamental Incompleto

Português
Matemática
Conhec. Específicos

15
10
15

TARDE

Português
Matemática
Conhec. Específicos
Prática

15
10
15

TARDE

Português
Matemática
Conhec. Específicos
Prática

15
10
15

TARDE

CARGOS

TIPO DE PROVA E
NUMERO DE QUESTÕES

TURNO

TARDE

TARDE

Motorista

08

01

635,37

20,00

40

Ensino Fundamental Incompleto
CNH “D”

Operador de Máquina Pesada

02

-

634,87

20,00

40

Ensino Fundamental Incompleto
CNH “D”

Operador de Sistema de Tratamento
de Água

03

-

634,87

20,00

40

Ensino Fundamental Incompleto

Português
Matemática

20
20

TARDE

Sepultador

01

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

20,00

40

Ensino Fundamental Incompleto

Português
Matemática

20
20

TARDE

Auxiliar Administrativo

02

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

20,00

40

Ensino Fundamental Completo

Português
Matemática

20
20

TARDE
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Português
Matemática
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos

10
10
10
10

TARDE

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

04

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

Chefe de Disciplina

01

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

20,00

40

Ensino Fundamental Completo

Português
Matemática

20
20

TARDE

Maqueiro

03

-

622,00

20,00

40

Ensino Fundamental Completo

Português
Matemática

20
20

TARDE

Auxiliar de Secretaria

01

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

25,00

40

Ensino Médio

Português
Matemática
Conhec. Informática

15
15
10

MANHÃ

01

-

607,60 +
Complemento
de 14,40

25,00

40

Ensino Médio

Português
Matemática
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

Eletricista

Ensino Médio

Português
Matemática
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos
Prática

10
10
10
10

MANHÃ

-

870,08+
Complemento
de 14,40

Português
Matemática
Conhec. Informatica
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

**Guarda Municipal

10

20,00

40

Ensino Fundamental Completo

12 x 36
HORAS

25,00

Técnico de Enfermagem

02

-

800,00

25,00

40

Ensino Médio

Arquiteto

01

-

2.415,75

30,00

20

Ensino Superior Específico

Português
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

MANHÃ

Engenheiro Civil

01

-

2.415,75

30,00

20

Ensino Superior Específico

Português
Conhec. Gerais
Conhec. Específicos

15
10
15

MANHÃ
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Enfermeiro Plantonista

Fisioterapeuta

Médico Cardiologista

Médico Ginecologista

Médico Plantonista

Médico Veterinário

Professor I – 1º Segmento
(1º ao 5º ano)

Professor I – 1º Segmento
(Educação Infantil)

03

01

01

01

06

01

02

01

-

-

-

-

01

-

–

–

2.415,75

2.415,75

2.415,75

2.415,75

2.415,75

2.415,75

773,22

773,22

30,00

30

30,00

20

30,00

20

30,00

20

30,00

24

30,00

20

25,00

20

25,00

20

13

Português
Conhec. Gerais
Saúde Pública
Conhec. Específicos

15
05
05
15

MANHÃ

Português
Conhec. Gerais
Saúde Pública
Conhec. Específicos

15
05
05
15

MANHÃ

Português
Conhec. Gerais
Saúde Pública
Conhec. Específicos

15
05
05
15

MANHÃ

Português
Conhec. Gerais
Saúde Pública
Conhec. Específicos

15
05
05
15

MANHÃ

Português
Conhec. Gerais
Saúde Pública
Conhec. Específicos

15
05
05
15

MANHÃ

Português
Conhec. Gerais
Saúde Pública
Conhec. Específicos

15
05
05
15

MANHÃ

10
10
10
10

TARDE

Magistério

Português
Conhec. Gerais
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos

10
10
10
10

TARDE

Magistério

Português
Conhec. Gerais
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos

Ensino Superior Específico

Ensino Superior Específico

Ensino Superior Específico

Ensino Superior Específico

Ensino Superior Específico

Ensino Superior Específico
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Professor de Artes

Professor de Ciências

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Inglês

Professor de Matemática

Professor de Português

02

01

01

01

01

01

01

–

–

–

–

–

–

–

852,48

852,48

852,48

852,48

852,48

852,48

852,48

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

14

Português
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

16

Ensino Superior Específico com
Licenciatura Plena

Português
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

16

Ensino Superior Específico com
Licenciatura Plena

Português
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

16

Ensino Superior Específico com
Licenciatura Plena

Português
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

16

Ensino Superior Específico com
Licenciatura Plena

Português
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

16

Ensino Superior Específico com
Licenciatura Plena

Português
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

16

Ensino Superior Específico com
Licenciatura Plena

Português
Conhec. Didáticos
Conhec. Pedagógicos
Conhec. Específicos

10
10
10
10

MANHÃ

16

Ensino Superior Específico com
Licenciatura Plena
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ANEXO II
CARGO

Ajudante de Caminhão de
Limpeza Pública

Auxiliar de Serviços Gerais

Bombeiro Hidráulico

Motorista

Operador
Pesada

de

Máquina

Operador de Sistema de
Tratamento de Água

Sepultador

Auxiliar Administrativo

Auxiliar
de
Desenvolvimento Infantil

Chefe de Disciplina

ATRIBUIÇÕES RESUMIDAS
Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de
áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de
saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas
públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões,
acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro
sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes,
viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando
áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de
proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.
Executar os serviços de faxina e limpeza nos prédios da Prefeitura, coleta de lixo
de copa e varrição e serviços auxiliares em trabalhos determinados; capinar e
limpar estradas, lavar e varrer ruas; Executar outra tarefas afins etc.
Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e
dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais;
preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações.
Realizam testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.
Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios.
Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam
verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e
dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de
navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das
atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas
de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as
operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam
construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.
Captam águas subterrâneas e superficiais, registrando e controlando níveis de
água, poços e reservatórios. Analisam águas brutas, coletando amostras,
realizando análises físico-químicas parciais e registrando resultados das análises.
Tratam e distribuem águas, definindo dosagens e adicionando produtos químicos,
inspecionando filtros, corrigindo o ph das águas filtradas e controlando os níveis
dos reservatórios. Realizam tarefas operacionais e pequenos reparos, lavando
tanques, lubrificando equipamentos, reparando válvulas e trocando fusíveis.
Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação
ambiental.
Abrir sepulturas, realizar o sepultamento, cremar corpos, membros e despojos,
exumar cadáveres, trasladar corpos e despojos, fazer conservação de necrotérios,
conservar máquinas e equipamentos, zelar pela segurança do cemitério, demonstrar
competências pessoais.
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,
finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo
informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo
todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de
microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências,
prospectando clientes nas comunidades.
Auxiliar o professor a ensinar alunos por meio de músicas e brincadeiras, orientar a
construção do conhecimento, cuidar dos alunos, elaborar projetos pedagógicos,
planejar ações didáticas, preparar material pedagógico, organizar o trabalho,
comunicar-se, demonstrar competências pessoais.
Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e
durante o transporte escolar. Inspecionam o comportamento dos alunos no
ambiente escolar e durante o transporte escolar. Orientam alunos sobre regras e
procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvem reclamações e
analisam fatos. Prestam apoio às atividades acadêmicas; controlam as atividades
livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de
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Maqueiro

Auxiliar de Secretaria

Eletricista
Guarda Municipal

Técnico de Enfermagem

Arquiteto
Engenheiro Civil

Enfermeiro Plantonista

Fisioterapeuta

recreação, definindo limites nas atividades livres. Organizam ambiente escolar e
providenciam manutenção predial.
Exercer atividades rotineiras envolvendo tarefas ligadas aos serviços de
enfermagem; orientar o paciente e/ou o acompanhante, principalmente se for
criança, sobre todo procedimento que será realizado. Proteger o paciente com robe
e/ou lençol, preservando sua privacidade; atender à solicitação médica de
enfermagem; transportar o paciente e corpos (pós-morte) de maneira segura e
confortável, obedecendo as normas universais de biossegurança; executar o
transporte de pacientes em macas, desde a entrada da Unidade de Saúde até as
dependências das salas de atendimento, enfermarias, além dos deslocamentos de
pacientes internos; efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação
superior.
Cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e
durante o transporte escolar. Inspecionam o comportamento dos alunos no
ambiente escolar e durante o transporte escolar. Orientam alunos sobre regras e
procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvem reclamações e
analisam fatos. Prestam apoio às atividades acadêmicas; controlam as atividades
livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de
recreação, definindo limites nas atividades livres. Organizam ambiente escolar e
providenciam manutenção predial.
Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam
manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes
eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Elaboram documentação técnica e
trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
Inerentes ao cargo conforme Lei Municipal 718 de 28 de abril de 2011.
Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientes, Unidades
Básicas de Saúde, Policlínica, Sala de Estabilização e nos domicílios, dentro do
planejamento de ações traçado pela equipe. Auxiliar no Transporte de Pacientes
para as Unidades de Referência dos Serviços de Urgência e Emergência. Exercer
atividades auxiliares, de nível médio técnico, atribuídas à equipe de Enfermagem;
assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de Enfermagem; assistir ao Enfermeiro na prestação de
cuidados diretos de Enfermagem a pacientes em estado grave; assistir ao
Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em programas de
vigilância epidemiológica; assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle
sistemático da infecção no setor de saúde, além de danos físicos que possam ser
causados a pacientes durante a assistência de saúde; assistir ao Enfermeiro na
execução dos programas e atividades de assistência integral à saúde individual e
de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco, além
dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e
de doenças profissionais e do trabalho; executar atividades de assistência de
Enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro; integrar a equipe de saúde.
Projetar, dirigir e fiscalizar obras, realizar projetos de escolas e edifícios públicos,
realizar perícias e arbitramentos, executar tarefas afins.
Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de
empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento.
Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas
tecnológicas.
Prestar assistência ao paciente coordena / planejam / serviços de enfermagem e
perfuração, realizar procedimentos de circulação extracorpórea, implementar ações
para promoção da saúde, auditorar serviços de enfermagem ou perfuração, realizar
pesquisas de enfermagem e perfuração, promover a saúde da família, demonstrar
competências pessoais.
Aplicam técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de
pacientes e clientes. Atendem e avaliam as condições funcionais de pacientes e
clientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas
especialidades. Atuam na área de educação em saúde através de palestras,
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Médico Cardiologista

Médico Ginecologista

Médico Plantonista

Médico Veterinário

Professor I – 1º Segmento
(1º ao 5º ano do ensino
fundamental)

Professor I – 1º Segmento
(Educação Infantil)

Professor de Artes
(ensino fundamental)

Professor de Ciências
(6º ao 9º ano do ensino
fundamental)

distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida.
Desenvolvem e implementam programas de prevenção em saúde geral e do
trabalho. Gerenciam serviços de saúde orientando e supervisionando recursos
humanos. Exercem atividades técnico-científicas através da realização de
pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos
científicos.
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes;
implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto
individual quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes;
implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto
individual quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes;
implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto
individual quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Praticam clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuem
para o bem estar animal; podem promover saúde publica e defesa do consumidor;
exerce defesa sanitária animal; desenvolvem atividades de pesquisa e extensão;
atuam nas produções industriais e tecnológicas e no controle de qualidade dos
produtos. Fomentam produção animal; atuam nas áreas comerciais agropecuária,
de biotecnologia e de preservação ambiental; elaboram laudos, pareceres e
atestados; assessoram a elaboração de legislação pertinente. Executam atividades
afins.
Ministram aulas, cursos e seminários e realizam pesquisas, nas áreas de lingüística
e literatura; orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de
avaliação e de qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na
área; divulgam conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria.
Participam das reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela
escola;
Cumprem a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no
período denominado recesso.
Ministram aulas, cursos e seminários e realizam pesquisas, nas áreas de lingüística
e literatura; orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de
avaliação e de qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na
área; divulgam conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria.
Participam das reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela
escola;
Cumprem a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no
período denominado recesso.
Ministram aulas no ensino fundamental em escolas da rede pública; acompanham
produção da área educacional e cultural; planejam o curso, a disciplina e o projeto
pedagógico; avaliam o processo de ensino aprendizagem; preparam aulas e
participam de atividades institucionais; orientam alunos; realizam atividades
pedagógico-administrativas, de avaliação e de qualificação profissional; organizam a
produção do conhecimento na área; divulgam conhecimentos científicos; prestam
assessoria e consultoria. Participam das reuniões de conselho de classe e das
pedagógicas marcadas pela escola; cumprem a carga horária prevista no ano letivo,
sendo convocado se necessário no período denominado recesso.
Ministram aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública;
orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de avaliação e de
qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na área; divulgam
conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria. Participam das
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Professor de Geografia
(6º ao 9º ano do ensino
fundamental)

Professor de História
(6º ao 9º ano do ensino
fundamental)

Professor de Inglês
(6º ao 9º ano do ensino
fundamental)

Professor de Matemática
(6º ao 9º ano do ensino
fundamental)

Professor de Português (6º
ao 9º ano do ensino
fundamental)

reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela escola; cumprem
a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no período
denominado recesso.
Ministram aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública;
orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de avaliação e de
qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na área; divulgam
conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria. Participam das
reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela escola; cumprem
a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no período
denominado recesso.
Ministram aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública;
orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de avaliação e de
qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na área; divulgam
conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria. Participam das
reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela escola; cumprem
a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no período
denominado recesso.
Ministram aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública;
orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de avaliação e de
qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na área; divulgam
conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria. Participam das
reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela escola; cumprem
a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no período
denominado recesso.
Ministram aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública;
orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de avaliação e de
qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na área; divulgam
conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria. Participam das
reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela escola; cumprem
a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no período
denominado recesso.
Ministram aulas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede pública;
orientam alunos; realizam atividades pedagógico-administrativas, de avaliação e de
qualificação profissional; organizam a produção do conhecimento na área; divulgam
conhecimentos científicos; prestam assessoria e consultoria. Participam das
reuniões de conselho de classe e das pedagógicas marcadas pela escola; cumprem
a carga horária prevista no ano letivo, sendo convocado se necessário no período
denominado recesso.
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ANEXO III
PROGRAMAS DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO I
AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIMPEZA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, OPERADOR DE
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA, SEPULTADOR
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Fonologia: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão
silábica, prosódia, ortografia, acentuação. 2. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de
palavras. 3. Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações,
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação. 4. Semântica: significação das
palavras no texto. 5. Interpretação de texto.
MATEMÁTICA: 1. Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 2.
Propriedades, comparação. 3. Expressões numéricas. 4. Teoria dos números: pares, ímpares,
múltiplos, divisores, primos, compostos, fatoração, divisibilidade. 5. Problemas que envolvam as
quatro operações fundamentais da matemática.
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO II
BOMBEIRO HIDRÁULICO, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Fonologia: encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão
silábica, prosódia, ortografia, acentuação. 2. Morfologia: estrutura e formação das palavras, classes de
palavras. 3. Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações,
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação. 4. Semântica: significação das
palavras no texto. 5. Interpretação de texto.
MATEMÁTICA: 1. Conjunto dos números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão. 2.
Propriedades, comparação. 3. Expressões numéricas. 4. Teoria dos números: pares, ímpares,
múltiplos, divisores, primos, compostos, fatoração, divisibilidade. 5. Problemas que envolvam as
quatro operações fundamentais da matemática.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BOMBEIRO HIDRÁULICO: Rede hidráulica geral. Rede de água fria e quente. Coluna de água de
prédios. Caixas de esgoto, gordura, pluvial e de passagem. Cisterna, caixa d'água com
impermeabilização. Infiltrações de esgoto na água potável. Casa de bombas. Outras questões
versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo pleiteado.
MOTORISTA: 1. Direção defensiva. 2. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1.997 (Código de Trânsito
Brasileiro). 3. Noções de mecânica leve e pesada. 4. Prevenção de acidentes no trabalho. 5. Primeiros
socorros. 6. Relações humanas e profissionais.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA: 1. Direção defensiva. 2. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1.997 (Código de Trânsito Brasileiro). 3. Noções de mecânica leve e pesada. 4. Prevenção de acidentes
no trabalho. 5. Primeiros socorros. 6. Relações humanas e profissionais.
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO I
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CHEFE DE DISCIPLINA, MAQUEIRO
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras;
Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas;
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Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro
Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio
e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo;
Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do por que, por quê,
porque e porquê.
MATEMÁTICA: Sistema de medida, Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades
usuais de tempo, Razões, Proporções, Grandezas direta e inversamente proporcionais, Regra de três
simples e composta, Porcentagem, Juros, Conjuntos Numéricos, MDC e MMC, Equações e inequações
de 1º grau, Sistema de equações, Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo
retângulo.
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO II
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras;
Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas;
Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro
Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio
e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo;
Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do por que, por quê,
porque e porquê.
MATEMÁTICA: Sistema de medida, Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades
usuais de tempo, Razões, Proporções, Grandezas direta e inversamente proporcionais, Regra de três
simples e composta, Porcentagem, Juros, Conjuntos Numéricos, MDC e MMC, Equações e inequações
de 1º grau, Sistema de equações, Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo
retângulo.
CONHECIMENTOS DIDÁTICOS: 1 – Conceito de Ensino e Aprendizagem. 2 – Constituição Federal,
em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. 3 – Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 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. 4 – Diretrizes
Curriculares Nacionais, todo teor. 5 – História da Educação. 6 – Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de
2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 7 – Lei nº 12.288, de 20 de Julho
de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20. 8 – Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus
Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. 9 – Lei nº 9.394, de 20 de
Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. 10 – Noções
da Proposta Construtivista. 11 – Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 12 – Noções de
Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. 13 – Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. 14 – Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, todo teor.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Orientação Educacional e a Educação Básica na legislação
brasileira. Interação do Orientador Educacional com Comunidade, Família, e Escola. Ação do
Orientador Educacional na Proposta Político-Pedagógico da Comunidade Escolar. Avaliação Educacional
no âmbito nacional, estadual e nos processos de aprendizagem do aluno. Orientação Educacional nos
processos de desenvolvimento e de aprendizagem do educando. Orientador Educacional no cotidiano
da escola e a intervenção psicopedagógica. Formação continuada do Orientador Educacional. A função
social dos Especialistas em Assuntos Educacionais na sociedade contemporânea. As funções sociais da
escola pública contemporânea. Planejamento e gestão educacional: planos de educação, projeto
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político pedagógico, planejamento curricular e de ensino. Concepções curriculares. Didática:
conceituação e sua relação com as diferentes tendências pedagógicas; Concepções de aprendizagem e
práticas pedagógicas na organização curricular. Aspectos Legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; Ética e Relações Humanas. Constituição Federal de 1988, capítulo da Educação. PCNs –
Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental, e PCNs – Parâmetros Curriculares
Nacional para a educação de jovens e adultos. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90
(atualizada). O financiamento da educação brasileira. O FUNDEF e o FUNDEB. A interdisciplinaridade
no trabalho pedagógico. Legislação Específica: Constituição Federal atualizada.
Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. (LDB) n.º 9394 de 20/12/96. Decreto n.º 72846 de 26/09/ 73
(regulamenta a profissão de Orientador Educacional). Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº
8.069/90 (atualizada). Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172/2001.
CARGOS DE ENSINO MÉDIO I
AUXILIAR DE SECRETARIA
PORTUGUÊS: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos Lingüísticos:
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a
estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras,
acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as
orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da
crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia,
polissemia.
MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º
grau; Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e
geométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton;
Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo,
Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações
trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer.
CONHECIMENTOS INFORMÁTICA: 1 – Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente de
rede Windows. 2 – Conceitos básicos de operação de microcomputadores. 3 – Conceitos básicos para
utilização dos softwares do pacote Microsoft Office. 4 – Conhecimento básico de consulta pela Internet
e recebimento e envio de mensagens eletrônicas. 5 – Conhecimento de interface gráfica padrão
Windows. 6 – Noções básicas de operação de microcomputadores e periféricos em rede local. 7 –
Utilização de comandos e teclas de atalho no Windows.
CARGOS DE ENSINO MÉDIO II
ELETRICISTA, GUARDA MUNICIPAL
PORTUGUÊS: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos Lingüísticos:
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a
estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras,
acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as
orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da
crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia,
polissemia.
MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º
grau; Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e
geométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton;
Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo,
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Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações
trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente,
Esportiva, Artística e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo).
Conhecimentos básicos de informática e Internet.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ELETRICISTA: Conceitos básicos em eletricidade. Conhecimento prático e teórico em baixa tensão.
Curto-circuito. Identificação, uso e conservação de ferramentas e instrumentos de trabalho, utilizados
nos serviços elétricos. Instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. Levantamento e
quantificação de materiais. Manutenção corretiva em instalação elétrica. Circuitos Mono-fásicos, Bifásicos e Tri-fásicos (com cargas equilibradas e desequilibradas). Principais materiais usados em
instalações elétricas. Tipos de instalações elétricas. Identificação, uso e conservação de ferramentas e
instrumentos de trabalho, utilizados nos serviços elétricos. Instalações elétricas residenciais, prediais e
industriais. Levantamento e quantificação de materiais. Manutenção preventiva em instalação elétrica.
Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de instalações elétricas. Segurança no
trabalho: prevenção de acidentes e aspectos gerais da segurança individual e coletivas. Uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
GUARDA MUNICIPAL: Lei Municipal Nº 718 de 28 de abril de 2011
CARGOS DE ENSINO MÉDIO III
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
PORTUGUÊS: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos Lingüísticos:
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a
estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras,
acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as
orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da
crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia,
polissemia.
MATEMÁTICA: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º e 2º
grau; Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e
geométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton;
Conjuntos de números complexos; Polinômios; Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo,
Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações trigonométricas; Equações
trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer.
CONHECIMENTOS INFORMÁTICA: 1. Sistema Operacional Microsoft Windows: Configurações básicas do
Sistema Operacional (painel de controle), Organização de pastas e arquivos, Operações de manipulação de pastas
e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 2. Editor de Textos Microsoft Word: Criação, edição, formatação e
impressão, Criação e manipulação de tabelas, Inserção e formatação de gráficos e figuras. 3. Planilha Eletrônica
Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e impressão, Utilização de fórmulas, Formatação condicional,
Geração de gráficos. 4. Internet: Conceitos e arquitetura, Utilização dos recursos WWW a partir dos Web
Browsers, Internet Explorer e Netscape, Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (e-mail).
5. Sistemas de Informação: Características e componentes, Recursos de hardware e software, Aplicações.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. Ética profissional: Código de Ética e Legislação profissional do
COFEN e COREN e relações humanas no trabalho. 2. Noções básicas de anatomia, fisiologia,
farmacologia, microbiologia e parasitologia. 3. Técnicas de enfermagem: sinais vitais, higiene,
conforto, transporte, administração de dietas, oxigenoterapia e nebulização, hidratação, coleta de
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material para exames laboratoriais, ataduras, aplicações quentes e frias, cuidados com a pele,
sondagens e drenos, cuidados com traqueostomia, drenagem torácica e ostomias, procedimentos pósmorte, prontuário e anotação de enfermagem. 4. Assistência domiciliar de enfermagem / visita
domiciliar. 5. Fármacos: conceitos e tipos, efeitos gerais e colaterais, cálculo de soluções: vias de
administração de medicamentos. 6. Curativos e tratamento de feridas. 7. Atenção à saúde da criança,
do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. 8. Métodos e procedimentos específicos de
desinfecção e esterilização de materiais, instrumentais e mobiliários. 9. Biossegurança
CARGOS DE ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO I
ARQUITETO, ENGENHEIRO CIVIL
PORTUGUÊS: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos Lingüísticos:
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a
estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras,
acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as
orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da
crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia,
polissemia.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências do Ensino Médio. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental,
Esportiva, Artística e Social do Brasil e do Mundo. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados,
em áreas diversificadas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ARQUITETO: 1 – Elaboração e execução de projetos arquitetônicos e urbanísticos: Processo de
projeto: características básicas e tipos de projetos; Planos e projetos urbanísticos: planos urbanísticos;
projetos de desenho urbano, loteamentos, remembramentos e desmembramentos de terrenos; 2 –
Projetos de arquitetura e complementares: projetos de instalações hidro-sanitárias, elétricas e
telefônicas, de gás, de proteção contra incêndio, de coleta de lixo, de conforto ambiental e de
luminotécnica; projetos de paisagismo; projetos de reforma; Fases do projeto, estudo preliminar,
anteprojeto; projeto de aprovação; projeto de execução; Atualização da documentação técnica
"conforme construído"; Coordenação e compatibilizarão de projetos; Garantia e controle da quantidade
do projeto; 3 – Especificação e contratação de projetos, obras e serviços de construção e demolição:
Especificação de matérias e equipamentos; Especificação do processo de execução de obras e serviços
de construção e demolição; 4 – Contratação de serviços: Contrato, responsabilidade e garantia;
licenças; aprovações e franquias; Planejamento, programação, orçamentação e controle de obras e
serviços de construção e demolição: Planejamento e programação da construção e demolição: 5 –
Plano mestre e cronograma mestre, cronograma físicos e financeiros; fluxo de caixa; programação de
pessoal, materiais equipamentos; sistemática de apropriação de quantitativos físicos e de custos;
controle físico e de custos; análise de resultados; garantia e controle da qualidade dos serviços;
Quantificação e orçamentação de insumos de projetos, obras e serviços; 6 – Finalização da
construção: recebimento dos serviços; desmobilização de pessoal, remoção e destinação das
instalações transitórias; medidas de garantia da integridade da obra; Vistorias, perícias, avaliações,
arbitramento, laudos e pareceres técnicos. 7 – A função do arquiteto e da arquitetura. Noções de
história da arquitetura. Legislação específica de zoneamento e utilização do solo no Município.
ENGENHEIRO CIVIL: 1 – Análise estrutural: Esforços em uma seção: esforço normal, esforço
cortante, torção e momento fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. Diagrama de esforços.
Estudos das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças);
deformações e deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas isostáticas;
esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. Estudos das
estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processo de Cross e
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linhas de influência em estruturas hiperestáticas. 2 – Áreas de vivência na construção civil – noções da
NR 18. 3 – Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais,
equipamentos e ferramentas; 4 – Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. 5 – Controle de
execução de obras e serviços. Controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado,
aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). 6 – Dimensionamento de peças de concreto armado
submetidas a torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. 7
– Dimensionamento do concreto armado: Características mecânicas e reológicas do concreto. Tipos de
aço para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; estados limites;
aderência; ancoragem e emendas em barras de armação. Dimensionamento de seções retangulares
sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. 8 – Documentação da obra: diários e
documentos de legalização. Hidráulica aplicada e hidrologia. 9 – Ensaios de recebimento da obra.
Desenho técnico. 10 – Estruturas de aço. Estruturas de madeira. 11 – Estruturas metálicas, de
madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas pré-fabricadas; Controle
tecnológico; Argamassas. Fiscalização: Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão
de fatura, etc.). 12 – Fundações. Escavações. Escoramentos. 13 – Instalações prediais. Alvenarias e
revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Segurança e higiene do trabalho. 14
– Instalações prediais. Instalações elétricas. Instalações hidráulicas. Instalações de esgoto. Instalações
de telefone e instalações especiais (proteção e vigilância, gás, ar comprimido, vácuo e água quente).
15 – Materiais de construção civil: Aglomerantes, gesso, cal, cimento portland. Agregados;
Argamassa. 16 – Mecânica dos solos: Origem e formação dos solos. Índices físicos. Caracterização e
propriedades dos solos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilidade dos solos;
percolação nos solos. Compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos;
estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos. Empuxos de terra; estruturas de
arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações
profundas. 17 – Programação de obras. Engenharia de custos, orçamento e composição de custos
unitários, parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físicofinanceiro. Projeto e execução de obras civis. 18 – Resistência dos materiais: Deformações. Teoria da
elasticidade. Análise de tensões. Tensões principais. Flexão simples; flexão composta; torção;
cisalhamento e flambagem. 19 – Topografia e terraplenagem; locação de obra; sondagens; instalações
provisórias.
CARGOS DE ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO II - SAÚDE
ENFERMEIRO PLANTONISTA, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO CARDIOLOGISTA,
GINECOLOGISTA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO VETERINÁRIO

MÉDICO

PORTUGUÊS: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos Lingüísticos:
Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a
estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego das letras,
acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as
orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da
crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia, paronímia,
polissemia.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências do Ensino Médio. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental,
Esportiva, Artística e Social do Brasil e do Mundo. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados,
em áreas diversificadas.
SAÚDE PÚBLICA: 1 – Constituição Federal, em seus Artigos: 196, 197, 198, 199 e 200. 2 – Decreto
nº 5.296, de 02 de Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 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. 3 – Lei nº
10.741, de 1º de Outubro de 2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 15, 16, 17, 18 e 19. 4 – Lei
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nº 11.350, de 05 de Outubro de 2.006, todo teor. 5 – Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2.010.
(Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 6, 7 e 8. 6 – 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. 7 – 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. 8 – Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro de 2.002, (NOAS-SUS 01/2002),
todo teor. 9 – Portaria nº 399/GM, de 22 de Fevereiro de 2.006, todo teor. 10 – Portaria nº 648/GM,
de 28 de Março de 2.006, todo teor.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENFERMEIRO PLANTONISTA: 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança,
supervisão e auditoria - conceito, finalidade e características; administração de recursos materiais e
recursos humanos em enfermagem - generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional,
princípios, direitos, deveres, regulamentação do exercício profissional, entidades de classe, criação e
finalidade; 2. Metodologia da assistência de enfermagem: Sistematização da Assistência em
Enfermagem, Exame Físico, Preparo e Administração de medicamentos/soluções. Processo de
Enfermagem. Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; 3. Enfermagem em clínica médica:
assistência de enfermagem aos clientes com distúrbios: oncológicos, respiratórios, cardiovasculares,
neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-urinários, endócrinos, metabólicos,
hidroeletrolíticos e de locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais da assistência
de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e métodos
de tratamento; graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pósoperatório; tipos de cirurgia, principais complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de
cirurgia; procedimentos de enfermagem no centro de esterilização de materiais; desinfecção e
esterilização - meios e métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao
cliente em situações de emergência - parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral;
acidente vascular encefálico; síndrome coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de
pulmão; crise hipertensiva; alterações metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico;
traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico e traumatismo abdominal; fraturas e entorses;
alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e intermação; desmaio e tontura;
convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e envenenamento; 7. Enfermagem
no pré-hospitalar: biossegurança; NR32 cinemática do trauma; avaliação da vítima; hemorragias;
resgate e transporte; choque elétrico; emergências respiratórias; protocolo nas emergências
abdominais e traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle
de cena, triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde pública:
Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônicodegenerativas, e processo de reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Pacto pela Saúde,
Programa Nacional de Imunização (PNI); acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares;
educação em saúde; Programa de Assistência à Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; 9.
Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas
de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10. Enfermagem na saúde da mulher: câncer de colo
de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência ginecológica;
planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no pré-natal,
parto e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. Enfermagem em pediatria:
crescimento e desenvolvimento; saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem
à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; 12.
Enfermagem em neonatologia: assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento
materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de risco; reanimação neonatal;
icterícia/fototerapia; oxigenoterapia; transporte do recém-nato de risco.
FISIOTERAPEUTA: 1– Análise cinesiológica dos movimentos. 2 – Anatomia humana. 3 – Atenção ao
Idoso. 4 – Atenção ao pé diabético. 5 – Avaliação de postura e marcha. 6 – Avaliação e prescrição de
tratamento fisioterapêutico empatologias ortopédicas, neurológicas, cardiovasculares, respiratórias,
reumatológicas, dermatológicas. 7 – Avaliação funcional: teste da função articular e muscular e
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espiometria, eletro-diagnóstico, cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia, termoterapia, fitoterapia,
hidroterapia. 8 – Biofísica: respostas fisiológicas do organismo aos seguintes agentes físicos: calor,
água, luz, eletricidade, vibrações mecânicas. 9 – Cinesiologia: princípios básicos de biomecânica,
análise dos movimentos articulares. 10 – Código de Ética dos Profissionais de Fisioterapia. 11 –
Desenvolvimento neuropsicomotor da criança. 12 – Fisioterapia humana, neurofisiologia, fisiologia do
exercício, fisiologia circulatória e respiratória. 13 – Fisioterapia Preventiva. 14 – Fisioterapia
traumatológica, ortopédica, reumatológica, neurológica, cardíaca, respiratória, obstetrícia, pediátrica,
vascular no paciente queimado, pré e pós-operatório em cirurgia geral. 15 – Fundamentos de
traumatologia, ortopedia, reumatologia, neurologia, cardiologia, pneumologia e psicologia. 16 –
Normas que regulamentam o exercício profissional de Fisioterapia. 17 – Órteses e Próteses. 18 –
Prevenção de incapacidade em hanseníase. 19 – Provas de função muscular. 20 – Sistema esquelético,
muscular, nervoso, circulatório e respiratório.
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Infarto agudo do miocárdio. Edema agudo do pulmão. Hipertensão
arterial/Crise hipertensiva. Insuficiência cardíaca. Parada Cardiorespiratória. Choque Cardiogênico.
Embolia pulmonar. Intoxicação digitálica. Arritimia cardíaca. Dislipidemia. Cardiopatia congênita.
Radiologia cardíaca. Eletrocardiografia. Valvopatias. Hipotensão e sincope. Cardiopatia isquêmica.
Fatores de risco e seu tratamento. Febre reumática. Endocardite Bacteriana. Aneurisma da aorta e
dissecção. Cardiopatia Chagásica.
MÉDICO GINECOLOGISTA: 1 – Abdome Agudo em Ginecologia; Diagnóstico por imagem em
ginecologia. 2 – Anatomia e embriologia; Planejamento familiar; 3 – Aspectos Médico Legais em
Ginecologia. 4 – Cirurgias para patologias benignas e malignas do trato genital inferior. 5 – Doença
inflamatória pélvica; 6 – Doença trofoblástica gestacional; 7 – Doenças benignas e malignas da mama;
Ginecologia infanto-puberal; Distopia genital; Corrimento vaginal; 8 – Doenças sexualmente
transmissíveis; Doenças benignas do trato reprodutivo; 9 – Dor pélvica e dismenorreia; 10 –
Endocrinologia ginecológica (amenorréia, anovulação, hirsutismo, hemorragia uterina disfuncional,
tensão prémenstrual, desenvolvimento sexual normal e anormal, puberdade e climatério; Infertilidade.
11 – 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; 12 – Gravidez
ectópica; Doenças benignas do trato reprodutivo; Cirurgias para patologias benignas e malignas do
trato genital inferior; 13 – Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do útero;
Infecção urinária; Doença inflamatória pélvica.
MÉDICO PLANTONISTA: Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças: imunização no adulto,
alimentação balanceada,obesidade – dietoterapia, atividade física. Doenças crônico-degenerativas de
maior relevância em Saúde Pública. Doenças infecto-parasitárias de maior relevância em Saúde
Pública. Sinais e sintomas mais freqüentes no adulto - diagnóstico diferencial: cefaléia, dor torácica,
dor lombar, dispepsia, febre. Problemas digestivos baixos. Vertigens e tonturas. Dor abdominal. Dor
pélvica. Astenia. Afecções freqüentes no adulto: de vias aéreas; do aparelho genito-urinário;
dermatológicos; vasculares periféricas; osteomusculares; do aparelho digestivo; endócrinometabólicos. Situações de emergência e urgência; parada cardiorrespiratória. Queimaduras. Crise
convulsiva. Trauma. Reações alérgicas graves. Choque. Agressões por animais. Problemas de saúde
mental: ansiedade; drogas: uso, abuso e dependência; transtornos do sono; transtornos do humor;
risco de suicídio. Princípios de antibioticoterapia. Saúde do Trabalhador: doenças ocupacionais mais
freqüentes. Ética, Bioética e Deontologia Médica; Políticas de Saúde - Sistema Único de Saúde – Leis
Federais no 8.080 e 8.142/90, NOB 96, NOAS 2001 e Emenda Constitucional – EC 29/2000, Modelos
de Atenção à Saúde.
MÉDICO VETERINÁRIO: Clínica Geral: Doenças da Reprodução; Parasitologia; Viroses;
Dermatologia; Nutrição Animal; Salmonelose e Colibacilose; Controle Zoonoses - aspectos
epidemiológicos e normativos: Cisticercose, Tuberculose, Raiva, Leishmaniose, Leptospirose, Brucelose
e Aftosa; Procedimentos em vigilância sanitária, infrações e sanções relacionadas à legislação sanitária
no âmbito federal e estadual; Programas brasileiros de controle e erradicação de zoonoses; Controle e
combate de vetores e animais peçonhentos; Controle de agravos originados por vetores: Chagas,
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Dengue e Febre Amarela; Elaboração e realização de Campanha da Raiva e Educação para saúde
pública ligada a zoonose, Serviço de desratização; Gerenciamento de CCZ (Centro de controle de
zoonoses) e controle populacional de cães e gatos.
CARGOS MAGISTÉRIO
PROFESSOR I – 1º SEGMENTO (1º AO 5º ANO), PROFESSOR I – 1º SEGMENTO (EDUCAÇÃO
INFANTIL)
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade.
Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da
oração, as orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia,
paronímia, polissemia.
CONHECIMENTOS GERAIS: História, Geografia e Ciências do Ensino Médio. Assuntos ligados à
atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Ambiental,
Esportiva, Artística e Social do Brasil e do Mundo. Tópicos atuais, relevantes e amplamente divulgados,
em áreas diversificadas.
CONHECIMENTOS DIDÁTICOS: 1 – Conceito de Ensino e Aprendizagem. 2 – Constituição Federal,
em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. 3 – Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 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. 4 – Diretrizes
Curriculares Nacionais, todo teor. 5 – História da Educação. 6 – Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de
2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 7 – Lei nº 12.288, de 20 de Julho
de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20. 8 – Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus
Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. 9 – Lei nº 9.394, de 20 de
Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. 10 – Noções
da Proposta Construtivista. 11 – Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 12 – Noções de
Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. 13 – Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. 14 – Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, todo teor.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Orientação Educacional e a Educação Básica na legislação
brasileira. Interação do Orientador Educacional com Comunidade, Família, e Escola. Ação do
Orientador Educacional na Proposta Político-Pedagógico da Comunidade Escolar. Avaliação Educacional
no âmbito nacional, estadual e nos processos de aprendizagem do aluno. Orientação Educacional nos
processos de desenvolvimento e de aprendizagem do educando. Orientador Educacional no cotidiano
da escola e a intervenção psicopedagógica. Formação continuada do Orientador Educacional. A função
social dos Especialistas em Assuntos Educacionais na sociedade contemporânea. As funções sociais da
escola pública contemporânea. Planejamento e gestão educacional: planos de educação, projeto
político pedagógico, planejamento curricular e de ensino. Concepções curriculares. Didática:
conceituação e sua relação com as diferentes tendências pedagógicas; Concepções de aprendizagem e
práticas pedagógicas na organização curricular. Aspectos Legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; Ética e Relações Humanas. Constituição Federal de 1988, capítulo da Educação. PCNs –
Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental, e PCNs – Parâmetros Curriculares
Nacional para a educação de jovens e adultos. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90
(atualizada). O financiamento da educação brasileira. O FUNDEF e o FUNDEB. A interdisciplinaridade
no trabalho pedagógico. Legislação Específica: Constituição Federal atualizada.
Lei de Diretrizes e
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Bases da Educação Nacional. (LDB) n.º 9394 de 20/12/96. Decreto n.º 72846 de 26/09/ 73
(regulamenta a profissão de Orientador Educacional). Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº
8.069/90 (atualizada). Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172/2001.
CARGOS DE ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO – LICENCIATURA PLENA (EDUCAÇÃO)
PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR
DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 – Compreensão de texto literário ou informativo. 2 – Conhecimentos
Lingüísticos: Fonética: fonemas, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade.
Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as classes de palavras. Ortografia: emprego
das letras, acentuação gráfica. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da
oração, as orações no período composto, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal,
ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, homografia, homofonia,
paronímia, polissemia.
CONHECIMENTOS DIDÁTICOS: 1 – Conceito de Ensino e Aprendizagem. 2 – Constituição Federal,
em seus Artigos: 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 e 214. 3 – Decreto nº 5.296, de 02 de
Dezembro de 2.004, que regulamenta as Leis nos 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. 4 – Diretrizes
Curriculares Nacionais, todo teor. 5 – História da Educação. 6 – Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de
2.003 (Estatuto do Idoso), em seus Artigos: 20, 21, 22, 23, 24 e 25. 7 – Lei nº 12.288, de 20 de Julho
de 2.010. (Estatuto da Igualdade Racial), em seus Artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e
20. 8 – Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1.990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em seus
Artigos: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69. 9 – Lei nº 9.394, de 20 de
Dezembro de 1.996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todo teor. 10 – Noções
da Proposta Construtivista. 11 – Noções de Educação, Escola, Docente e Discente. 12 – Noções de
Planejamento de Ensino: Objetivos, Conteúdos, Estratégias, Recursos e Avaliação. 13 – Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN´s), todo teor. 14 – Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, todo teor.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Orientação Educacional e a Educação Básica na legislação
brasileira. Interação do Orientador Educacional com Comunidade, Família, e Escola. Ação do
Orientador Educacional na Proposta Político-Pedagógico da Comunidade Escolar. Avaliação Educacional
no âmbito nacional, estadual e nos processos de aprendizagem do aluno. Orientação Educacional nos
processos de desenvolvimento e de aprendizagem do educando. Orientador Educacional no cotidiano
da escola e a intervenção psicopedagógica. Formação continuada do Orientador Educacional. A função
social dos Especialistas em Assuntos Educacionais na sociedade contemporânea. As funções sociais da
escola pública contemporânea. Planejamento e gestão educacional: planos de educação, projeto
político pedagógico, planejamento curricular e de ensino. Concepções curriculares. Didática:
conceituação e sua relação com as diferentes tendências pedagógicas; Concepções de aprendizagem e
práticas pedagógicas na organização curricular. Aspectos Legais: Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; Ética e Relações Humanas. Constituição Federal de 1988, capítulo da Educação. PCNs –
Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental, e PCNs – Parâmetros Curriculares
Nacional para a educação de jovens e adultos. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/90
(atualizada). O financiamento da educação brasileira. O FUNDEF e o FUNDEB. A interdisciplinaridade
no trabalho pedagógico. Legislação Específica: Constituição Federal atualizada.
Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. (LDB) n.º 9394 de 20/12/96. Decreto n.º 72846 de 26/09/ 73
(regulamenta a profissão de Orientador Educacional). Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº
8.069/90 (atualizada). Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172/2001.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR DE ARTES: 1. Objetivos gerais e específicos de Arte; 2. Critérios de Avaliação na
disciplina; 3. Fundamentos das Artes Visuais e seus elementos sintáticos; 4. Fundamentos da Música;
5. Fundamentos da Dança; 6. Fundamentos do Teatro; 7. História da Arte Universal; 8. História da
Arte Brasileira. 9. Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. 10. Critérios para
seleção de conteúdos no ensino das artes. 11. Organização do tempo e do espaço na prática do ensino
das artes. 12. Critérios para avaliação no ensino das artes.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Vida e composição química dos seres vivos; Vida e energia; Ecologia:
conceitos fundamentais; Fluxo da matéria e energia. Ciclos biogeoquímicos, sucessão ecológica e
desequilíbrios ambientais; Ecossistemas e população; Relações entre os seres vivos; Conquistas
tecnológicas e qualidade de vida; Desenvolvimento sustentável. Origem da vida e biologia Celular;
Origem da vida; Citologia; Embriologia e histologia animal; Embriologia animal; Histologia animal; Os
seres vivos; Sistema de classificação; Os seres vivos e os vírus: Reino Monera; Reino Protista; Reino
Fungos; Reino Plantae; Reino Animália. O ser humano: Evolução; Fisiologia; Saúde. Genética:
Genética e a Primeira lei de Mendel; Polialelia; A segunda lei de Mendel; Genética pós Mendel. Biologia
Molecular: síntese de proteína e engenharia genética. Evolução: Conceitos e evidências; Teoria
sintética da evolução e a genética de populações
PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Geografia Geral: Noções de cartografia; A produção do espaço
geográfico e suas transformações no século XX e início do século XXI; As grandes paisagens naturais
do globo terrestre; Aspectos da população mundial; Os sistemas socioeconômicos; O desenvolvimento
e o subdesenvolvimento; A Globalização, a nova ordem mundial e as tendências do século XXI; O meio
ambiente e o ser humano – conservação, degradação e preservação ambiental; Geografia do Brasil: A
produção do espaço geográfico brasileiro e suas transformações; As características geológicogeomorfológicas, climáticas e fitogeográficas do Brasil; Os domínios morfoclimáticos do Brasil; Regiões
brasileiras:
da
compartimentação
político-administrativa
às
regiões
geoeconômicas
(macroeconômicas); População brasileira: formação, dinâmica e estruturas; A questão fundiária e
agrícola no Brasil; Industrialização e urbanização no Brasil; As questões ambientais no Brasil. Ensino
de geografia.
PROFESSOR DE HISTÓRIA: 1. As origens da Humanidade. 2. A Idade Média. 3. A Idade Moderna.
4. História do Brasil. 5. Historia de Santa Catarina. 6. História de Pomerode. 7. As crises que abalaram
o mundo. 8. História das Representações e das Relações de Poder. 8.1. Nações, povos, lutas, guerras
e revoluções. 8.1.1. Processo de constituição do território, da nação e do Estado brasileiro, confrontos,
lutas, guerras e revoluções: a) Administração política colonial, lutas pela independência política,
processo político de independência do Brasil, guerras provinciais; o Estado Monárquico; as lutas
políticas na implantação da República, Revolução de 1.930; o Estado Brasileiro e o populismo;
governos autoritários – o Estado Novo e o regime militar pós-64; o Estado Brasileiro pós-regime
militar. b) Confrontos entre europeus e populações indígenas no território brasileiro, revoltas e
resistências de escravos, revoltas sociais coloniais, lutas pelo fim da escravidão; lutas sociais, rurais e
urbanas, lutas operárias, lutas feministas, lutas pela reforma agrária, movimentos populares e
estudantis, lutas dos povos indígenas pela preservação de seus territórios, Movimento da Consciência
Negra.
PROFESSOR DE INGLÊS: Interpretation of test. Simple Present Tense, Present Continuous, Past
Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Tense, Modal Verbs, Passive Voice,
Conditionals, Reported Speech, Gerund and Infinitive, Genitive Case, Nouns, Pronouns, Prepositions,
Adjectives, Adverbs, Linking Words, Phrasal Verbs.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA: 1. Linguagem básica dos conjuntos: Os conjuntos dos números
naturais, inteiros, racionais e reais. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e
divisão; Potências de expoentes racionais. Radiciação. A reta numérica. Propriedades específicas de
cada um desses conjuntos: Naturais: múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e
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mínimo múltiplo comum. Inteiros: múltiplos e divisores. Representação decimal dos números racionais
e reais. 2. Linguagem algébrica: Equações e Inequações- Equações do 1º e do 2º graus. Raízes de
produtos de polinômios do 1o e do 2o graus. Sistemas de equações do 1º grau, com duas variáveis.
Inequações produto e quociente, envolvendo polinômios do 1º e 2º graus. Razões e ProporçõesProporcionalidade. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais.
Regra de três simples e composta. Porcentagem, juros e descontos simples. Taxas compostas de juros
e de desconto. Cálculo Algébrico-Operações com expressões algébricas. Identidades algébricas
notáveis. Polinômios. Operações. Funções: Funções do 1o e do 2o graus. Raízes. Estudo de sinais.
Gráficos. Gráfico de uma função real de variável real: intervalos de crescimento e/ou decrescimento,
raízes, pontos de máximo/mínimo e variação de sinais da função. Matrizes - Matriz genérica, matriz
quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, transposta e inversa. Igualdade e operações de
matrizes Sistemas lineares: Equações lineares, sistemas de equações lineares e escalonamento. 3.
Linguagem Estocástica: Noções de análise combinatória e probabilidade -Problemas que podem ser
resolvidos via listagens, diagrama de árvore ou pela utilização do Princípio Fundamental da Contagem.
Probabilidade de um evento em um espaço amostral finito. Binômio de Newton. Triângulo de Pascal.
Tratamento da Informação - Interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas e/ou
gráficos (segmentos, coluna, setores). Média aritmética e ponderada. 4. Linguagem geométrica:
Geometria plana - Posição de retas no plano. Teoremas de Pitágoras e Tales. Polígonos. Polígonos
regulares. Perímetro. Ângulos internos e externos. Congruência e semelhança de triângulos.
Quadriláteros. Tipos, propriedades, perímetros e áreas. Circunferência e disco. Propriedades, perímetro
e área. Ângulos na circunferência. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos.
Áreas e perímetros de triângulos. Geometria sólida: Volumes de sólidos. Áreas total e lateral de figuras
tridimensionais. Figuras tridimensionais e suas planificações. 5. Fundamentos da matemática: História
e conteúdos conceituais específicos da matemática. 6. Matemática e ensino. Diferentes práticas
pedagógicas no ensino da matemática.
PROFESSOR DE PORTUGUÊS: : Gêneros textuais e domínio discursivo: 1. Contexto de produção,
circulação e recepção textual. 2. Texto, textualidade e textualização. 3. Textualização dos discursos:
narrativo, descritivo, de relato, expositivo, injuntivo e argumentativo (organização textual, fases ou
etapas, coesão verbal e nominal, conexão textual, organização lingüística dos enunciados) 4. Língua,
discurso e interação: vozes do texto, modalização e argumentatividade, marcas de subjetividade. 5.
Suportes textuais (organização, público-alvo, credibilidade). 6. Perigrafia de livros literários e nãoliterários. 7. Variedade lingüística. 8. Língua falada e escrita. 9. Interação literária. 10. O ensino de
literatura na escola. 11. Práticas de letramento escolar: leitura e de produção textual. 12. Estratégias
e habilidades em leitura e escrita.

