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ANEXO I - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE EMPREGO PÚBLICO. 

 
Os Cargos e as Atividades Específicas estão definidos no quadro a seguir: 
 
 

Cod. Cargo Atividades Específicas 

ACS 01 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

- Realizar mapeamento de sua área; 

- Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 

- Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 
- Identificar área de risco; 

- Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as 
e até agendando consultas, exames e atendimento odontólogico, quando necessário; 

- Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da 
Atenção Básicas; 

- Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias 
sob sua responsabilidade; 

- Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 

situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 
- Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da 

saúde e na prevenção de doenças; 
- Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas 

de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; 
- Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 

potencialidades e limites; 
- Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados 

pela equipe. 

ACE 02 
AGENTE DE 
COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

- realizar mapeamento de sua área;  
- cadastrar os imóveis a serem vistoriados e atualizar permanentemente esse 

cadastro;  

- identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;  
- identificar áreas de risco;  

- orientar as famílias para a prevenção e controle de doenças, em conformidade com 
as diretrizes do SUS;  

- realizar ações e atividades, de acordo com suas atribuições e competência, no 
sentido de buscar possíveis focos de doença, providenciando sua eliminação;  

- realizar, por meio de vistorias, o acompanhamento mensal de todos os imóveis sob 
sua responsabilidade;  

- estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, 

especialmente seus coordenadores, sobre a situação da sua área de atuação;  
- desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da 

saúde e na prevenção de doenças;  
- promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 

coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras;  
- identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 

potencializados pela equipe. 

CR 03 ASSISTENTE SOCIAL  

a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta; 

b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e 
avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região; 

c) Atendimento da clientela no que diz respeito aos direitos dos usuários; 

d) Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição 
do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da clínica 

ampliada; 
e) Orientação, encaminhamento e acompanhamento dos usuários quanto aos benefícios 

sociais, documentação, recursos da comunidade e outros; 
f) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe; 

g. Responsabilidade para trabalhar com oficinas e atividades de inserção comunitária;  
h) Responsabilidade em favorecer inclusão social junto à escola e outros dispositivos 

sociais; 

i) Disponibilidade para trabalhar com famílias; 
j) Realizar visitas domiciliares quando necessário; 

k) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma quando solicitado; 
l) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo 

coordenador, no horário de trabalho; 
m) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público 

e sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas, conselho 
tutelar, etc.; 

n) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as 

políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal da Saúde de 
criciúma); 

o) Desenvolver as atividades de acordo com as diretrizes dos Projetos Prioritários e a 

http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=moção%20
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=saneamento%20
http://camara.virtualiza.net/pesquisa.php?&enviado=s&criterio=comunidade%20
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Política Municipal de Humanização da SMSS - Criciúma; 

p) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço. 

CR 04 ENFERMEIRO 

a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta; 

b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e 

avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região; 
c) Organização das ações em enfermagem; 

d) Atendimento na área de enfermagem da clientela; 
e) Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição 

do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da clínica 
ampliada; 

f) Orientação das equipes de enfermagem nos territórios; 
g) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe; 

h) Responsabilidade para trabalhar com oficinas e atividades de inserção comunitária;  

i) Disponibilidade para trabalhar com famílias; 
j) Realizar visitas domiciliares quando necessário; 

k) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma; 
l) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo 

coordenador, no horário de trabalho; 
m) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público 

e sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas, conselho 
tutelar, etc.; 

n) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as 

políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal da Saúde de 
Criciúma); 

o) Desenvolver as atividades de acordo com as diretrizes dos Projetos Prioritários e a 
Política Municipal de Humanização da SMSS - Criciúma; 

p) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço. 

CR 05 PSICÓLOGO  

a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta; 

b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e 
avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região; 

c) Atendimento psicoterapêutico, preferencialmente em grupo, da clientela; 
d) Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição 

do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da clínica 

ampliada; 
e) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe; 

f) Responsabilidade para trabalhar com oficinas terapêuticas e atividades de inserção 
comunitária; 

g) Responsabilidade em favorecer inclusão social junto à escola e outros dispositivos 
sociais; 

h) Disponibilidade para trabalhar com famílias; 
i) Realizar visitas domiciliares quando necessário; 

j) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma; 

k) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo 
coordenador, no horário de trabalho; 

l) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público e 
sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas, conselho 

tutelar, etc; 
m) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as 

políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal do Sistema de 
Saúde de Criciúma); 

n) Desenvolver as atividades de acordo com as diretrizes dos Projetos Prioritários e a 

Política Municipal de Humanização da SMSS - Criciúma; 
o) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço. 

CR 06 MEDICO CLINICO  

a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe 

multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta; 
b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e 

avaliar a prática cotidiana de acordo com as necessidades da população da região; 
c) Responsabilidade técnica pelo atendimento médico e terapêutico, preferencialmente 

em grupo, da clientela; 
d) Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição 

do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da clínica 
ampliada; 

e) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe; 

f) Responsabilidade para trabalhar com oficinas e atividades de inserção comunitária;  
g) Disponibilidade para trabalhar com famílias; 

h) Realizar visitas domiciliares quando necessário; 
i) Participar de atividades junto à Secretaria Municipal do Sistema de Saúde - SMSS- 

Criciúma; 
j) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo 

coordenador, no horário de trabalho; 
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k) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público e 

sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas, conselho 

tutelar, etc; 
l) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as 

políticas públicas de saúde da SMS - Criciúma (Secretaria Municipal do Sistema de 
Saúde de Criciúma); 

m) Desenvolver as atividades de acordo com as diretrizes dos Projetos Prioritários e a 
Política Municipal de Humanização da SMS - Criciúma; 

n) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço. 

CR 07 
AGENTE REDUTOR 
DE DANOS  

a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe 
multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta; 

b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, intervir e avaliar a prática 
cotidiana de acordo com as necessidades da população da região; 

c) Acompanhamento psicossocial, preferencialmente em grupo da clientela; 

d) Responsabilidade em favorecer inclusão social junto à escola e outros dispositivos 
sociais; 

e) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe; 
f) Responsabilidade para trabalhar com oficinas terapêuticas e atividades de inserção 

comunitária; 
g) Disponibilidade para trabalhar com famílias; 

h) Realizar visitas domiciliares quando necessário; 
i) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma; 

j) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo 

coordenador, no horário de trabalho; 
k) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público e 

sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas, conselho 
tutelar, etc; 

l) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as 
políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal do Sistema de 

Saúde de Criciúma); 
m) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço. 

CR 08 
TECNICO EM 
ENFERMAGEM 

a) Compor a equipe do Consultório de Rua e ter habilidade de trabalhar em equipe 

multiprofissional, colaborando na consolidação da proposta; 
b) Disponibilidade em trabalhar na lógica do território: conhecer, intervir e avaliar a prática 

cotidiana de acordo com as necessidades da população da região; 

C) Atendimento na área de enfermagem da clientela; 
d) Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição 

do sujeito, com abordagem psicossocial, através do desenvolvimento da clínica 
ampliada; 

e) Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe; 
f) Responsabilidade para trabalhar com oficinas e atividades de inserção comunitária;  

g) Disponibilidade para trabalhar com famílias; 
h) Realizar visitas domiciliares quando necessário; 

i) Participar de atividades junto à SMSS - Criciúma; 

j) Representar a equipe em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo 
coordenador, no horário de trabalho; 

k) Promover e participar de ações intersetoriais com outras secretarias do poder público e 
sociedade civil, bem como com outros equipamentos da saúde, escolas, conselho 

tutelar, etc; 
l) Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as 

políticas públicas de saúde da SMSS - Criciúma (Secretaria Municipal da Saúde de 
Criciúma); 

m) Desenvolver as atividades de acordo com as diretrizes dos Projetos Prioritários e a 

Política Municipal de Humanização da SMSS - Criciúma; 
n) Preencher os impressos utilizados na rotina do serviço. 

 
 

Criciúma -[SC], 27 de dezembro de 2011. 
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROGRAMA DAS PROVAS OBJETIVAS 

As eventuais sugestões de matérias constantes dos programas, deste Edital, não constituem a única fonte 
para a formulação das questões da Prova Objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em 
outras, observando-se, no entanto, a escolaridade exigida para o Emprego Público. Como bibliografia serão 
admitidas obras didáticas e paradidáticas, gramáticas, dicionários, Atlas geográficos, periódicos e serão 
usadas informações veiculadas pelos meios de comunicação. O candidato tem livre escolha para consultar 
bibliografia referente ao conteúdo programático. 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL – ACS 01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, ACE 02 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS E CR 07 AGENTE REDUTOR DE 
DANOS 

 
 
I. LÍNGUA PORTUGUESA 

1- Interpretação e compreensão de texto 2- Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe 2.1- 
Frase: tipos 2.2- Oração 2.3- Estrutura do período simples e composto ( coordenação ) 2.4- Termos 
essenciais da oração 2.5- Termos integrantes da oração 2.6- Termos acessórios da oração 2.7- Orações 
coordenadas e subordinadas 2.8- Regência verbal e nominal 2.9- Concordância verbal e nominal 3- 
Pontuação 4- Ortografia 5- Acentuação gráfica 6- Classes de palavras 6.1- Substantivo 6.2- Adjetivo 6.3- 
Numeral 6.4- Pronome 6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais 6.6- Advérbio 6.7- Preposição – 
Crase 6.8- Conjunções coordenativas 7- Emprego dos porquês 8- Sílaba 8.1- Classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas e acento tônico 8.2- Divisão silábica 8.3- Acento tônico 
 
 
II. MATEMÁTICA 

 
As quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão ) incluindo 

problemas. - Sistema Monetário incluindo problemas. - Algarismos: Ordinais; Cardinais; Romanos. 
Conjunto - Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. - Conjunto de números reais: 
quadrados perfeitos, raiz quadrada, números racionais. - Conjunto dos números inteiros e suas operações. 
- Expressões, problemas. Conjuntos Numéricos - Números Naturais: operações, problemas, expressões. - 
Múltiplos e Divisores - MMC (Mínimo Múltiplo Comum) MDC (Máximo Divisor Comum) - Números 
Fracionários: frações ordinárias e decimais; frações equivalentes; operações com frações; expressões 
numéricas; problemas; racionalização de denominadores. - Números Decimais: operações; expressões e 
problemas; notação especial para frações de denominador 100 (porcentagem). – Radiciação. Expressões 
Algébricas - Cálculo literal - Cálculo com radicais; propriedades e simplificação; operações. - Equações e 
inequações do 1º grau. - Equações fracionárias - Monômios e polinômios: adição, subtração, multiplicação 
e divisão. - Fatoração de polinômios. -MMC de polinômios. - Potenciação e propriedades. - Potência com 
expoente racional. - Simetria. Função - Noção de função. - Função polinominal do 1º e 2º graus - gráficos. - 
Segmentos proporcionais. Sistema Legal De Unidades De Medir - Conceitos de medidas, transformações, 
perímetro, área. - Superfície de circunferência. - Volume do cubo e paralelepípedo. - Medida de capacidade 
e submúltiplos. - Medida de massa e submúltiplos. Geometria - Ângulos: medidas, elementos, tipos, 
ângulos complementares, alternos e colaterais. - Polígonos: número de diagonais e perímetro. - 
Semelhança de polígonos. - Triângulos; Quadriláteros; Círculo. - Área das principais figuras planas. 
Matemática Comercial - Razão e Proporção – Porcentagem – Juros Simples - Grandezas Proporcionais; 
Regra de Três, simples e composta.  
 
 
 
III. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
 

Conhecimentos Gerais e Específicos nas respectivas áreas de atuação do cargo em que o 
candidato se inscreveu. 
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Cod. 
Cargos de Emprego 

Público 
Atividades Específicas 

ACS 01 

AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PCAS/ESF; O Agente Comunitário de 
Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do 

Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias; Urbanização, Industrialização e 
epidemias; Indicadores de saúde; O diagnóstico comunitário; Planejamento); Meio 

Ambiente: (Água, solo e saúde); Doenças mais comuns na comunidade: (Introdução à 
Microbiologia. Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, Resistência e Imunidade, 

Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde 

Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: 
(Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Fecundação e Gestação, Pré-

Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Parto e Nascimento Humanizado, Puerpério: Um 
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil,  

Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência 
à Criança, Puberdade e Adolescência, O Perfil do Idoso, Prevenção de Acidentes); 

Educação em saúde; Leis (8.080/90 e 8.142/90); Constituição Federal artigos 196 á 200. 
Portaria 3252 de 22 de dezembro de 2009. Lei federal 11350 de 05 de Outubro de 2006, a 

lei municipal 5.133 de 20 de dezembro de 2007 e o endereço eletronico do PNCD  

http://bvs.saude.gov.br/bvs/publicações/pncd.2002.pdf.  

ACE 02 
AGENTE DE 
COMBATE ÀS 
ENDEMIAS 

Noções sobre febre amarela e dengue; Biologia do vetor; Organização das operações de 

campo; Pesquisa entomológica; Uso de E.P.I.; Controle biológico e manejo ambiental; 
Cuidado higiênico do corpo e alimentos; Cuidados com o meio ambiente e saneamento 

básico; Epidemias e endemias; Noções de ética; Noções de prevenções e recuperação da 
saúde; Função do agente de endemia; Legislação Municipal da dengue; Tratamento focal e 

tratamento químico; PNCD - Programa Nacional de Controle de Dengue; PECD - Programa 
Estadual de Controle da Dengue; PMCD - Programa Municipal de Controle da Dengue; 

LIRA - Levantamento de Índice Rápido Amostral; Incorporação do levantamento de índice 
na rotina de trabalho dos Municípios prioritários; aplicações de inseticida a Ultra baixo 

volume - UBV costa e pesada; Comitê Municipal de Combate da Dengue; Estratificação; 

Cálculo de cubicagem. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Constituição Federal artigos 196 á 200. 
SUS - Princípios e diretrizes; Guia Completo: "Guia Prático do Programa Saúde da 

Família"- Ministério da Saúde; Trabalho em Equipe; Visitas Domiciliares; Como proceder 
em casos de doenças contagiosas; Planejamento local de atividades. Portaria 3252 de 22 

de dezembro de 2009. 

CR 07 
AGENTE REDUTOR 
DE DANOS  

Técnicas de abordagem grupal; Conceito de Dependência Química; Síndrome de 
Dependência do Álcool; Síndrome de Abstinência do Álcool; Recaída e Reinstalação do 

Padrão de Consumo; Estruturação de Programas de Tratamentos da Dependência 
Química; Mecanismo de ação do álcool, tabaco e outras drogas. Doenças causadas pelo 

uso do álcool, tabaco e outras drogas.  
Constituição Federal de 1988 e suas Emendas Constitucionais (Dos direitos e garantias 

fundamentais: art. 5º a 17- Da organização do Estado: art. 18 a 43- Da Seguridade Social: art. 

193 a 204), Estatuto da Criança e do Adolescente  Lei nº 9.394 /96, Estatuto do Idoso - Lei 

10.741 de 1 de outubro de 2003, Lei 8.142 de 28/12/1990 - dispõe sobre a Participação da 

Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, Normas e Diretrizes do Programa de 

Saúde da Família - P.S.F, Lei Nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências. Estatuto dos Servidores Públicos de 

Criciúma, Lei orgânica do Município e ética no serviço publico. Portaria nº 816/GM, 30 de 

abril de 2002 - Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e 

Outras Drogas de cada nível de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS. Portaria n.º 2391/GM, 

26 de dezembro de 2002: Regulamenta o controle das internações psiquiátricas involuntárias e 

voluntárias. MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO 

CONSULTÓRIO DE RUA: Plano Crack –Decreto nº 7.179 de 20 de maio de 2010. Institui o 

Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá 

outras providências; Cartilha dos Direitos dos Moradores de Rua – Um Guia na Luta pela 

Dignidade e Cidadania; POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 

2009. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências; Redução de 

Danos Cartilha Criança não é de rua. Site: http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf 

MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA site: http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-

do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-

atencao/curso-3-bibliografia-basica/256-cartilha-consultorio-de-rua Reforma Psiquiátrica e  

 política de Saúde Mental no Brasil 

Site:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf; ABC 

REDUÇÃO DE DANOShttp://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-

manualred.pdf 

 

 

http://bvs.saude.gov.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.080-1990?OpenDocument
http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf
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NÍVEL MÉDIO – CR 08 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 
I. LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1- Interpretação e compreensão de texto. 2 - Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe. 2.1- 

Frase: tipos. 2.2- Oração. 2.3- Estrutura do período simples e composto (coordenação e subordinação). 
2.4- Termos essenciais da oração. 2.5- Termos integrantes da oração. 2.6- Termos acessórios da oração. 
2.7- Orações coordenadas e subordinadas. 2.8- Regência verbal e nominal. 2.9- Concordância verbal e 
nominal. 3- Pontuação. 4- Ortografia. 5- Acentuação gráfica. 6- Classes de palavras. 6.1- Substantivo. 6.2- 
Adjetivo - locução adjetiva. 6.3- Numeral. 6.4- Pronome. 6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais. 
6.5.1- Elementos estruturais. 6.5.2- Vozes. 6.5.3- Auxiliar. 6.5.4- Regular. 6.5.5- Irregular. 6.6- Advérbio - 
locução adverbial. 6.7- Preposição – crase. 6.8- Conjunções coordenativas e subordinativas. 7- Sílaba. 7.1- 
Divisão silábica. 7.2- Acento tônico. 
 
II. MATEMÁTICA 

 
1- Conjunto. 1.1- Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. 1.2- Operações: 

União, Interseção, Diferença. 1.3- Número de elementos – Problemas. 2- Conjuntos Numéricos. 2.1- 
Números naturais: Operações fundamentais; fatorização; divisibilidade; máximo divisor comum ( MDC ) e 
mínimo divisor comum ( MMC ). 2.2- Números inteiros: Números relativos; valor absoluto; operações. 2.3- 
Números racionais: Fração (equivalência, simplificação, redução ao mesmo denominador); operações com 
frações ordinárias; operações com números decimais; dízimas periódicas; média aritmética ponderada. 2.4- 
Números reais: A reta real; intervalos; radicais (propriedades, simplificação, operações, racionalização de 
denominadores). 3- Expressões Algébricas. 3.1- Expressões algébricas: valor numérico; classificação; 
operações; produtos notáveis; fatoração; MDC e MMC; frações algébricas (simplificação, operações); 
polinômios (identidade, operações, divisibilidade). 3.2- Equações e inequações do 1º grau. Sistemas de 
equações do 1º grau a duas variáveis. Problemas do 1º grau. 3.3- Equações do 2º grau: resolução, 
relações entre coeficientes e raízes. Sistema do 2º grau a duas variáveis. Problemas do 2º grau. 4- Sistema 
Legal De Unidades De Medir 4.1- Unidade de medida de comprimento - Perímetro de polígonos. 4.2- 
Unidade de medida de superfície - Área de polígonos. 4.3- Unidade de medida de volume - Volume de 
sólidos. 4.4- Unidade de medida de capacidade. Relação com medida de volume. 4.5- Unidade de medida 
de massa. 4.6- Unidade de medida de tempo. 5- Matemática Comercial 5.1- Razão e proporção. 
Grandezas proporcionais. Divisão proporcional. 5.2- Regra de três. 5.3- Porcentagem. 5.4- Juros simples e 
composto. 6- Geometria. 6.1- Elementos fundamentais: ponto, reta e plano. Posições relativas de duas 
retas. Semi-reta. Segmento de reta. Medida de um segmento de reta-segmentos congruentes. 6.2- 
Segmentos proporcionais - Teorema de Tales. 6.3- Ângulos: Conceito, medida, classificação, congruência. 
Ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. 
Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. 6.4- Polígonos convexos: conceito, 
classificação. 6.5- Triângulos: conceito, elementos, classificação. Relações entre ângulos de um triângulo. 
Triângulo retângulo - Teorema de Pitágoras. 6.6- Área das figuras planas 7- Análise Combinatória. 7.1- 
Arranjos simples. 7.2- Permutações simples. 7.3- Combinações simples. 

 
 
III. INFORMÁTICA:  
 

Ambiente Operacional WINDOWS (*): Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra de 

tarefas, área de trabalho. Trabalho com pastas e arquivos: localização de arquivos e pastas; movimentação 

e cópia de arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas. Configurações Básicas do Windows: 

resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor de tela. Windows 

Explorer. Processador de Textos WORD (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do 

WORD. Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e espaçamento horizontal, 

espaçamento vertical, fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito, etc). 

Organização do texto em listas e colunas. Tabelas. Estilos e modelos. Cabeçalhos e Rodapés. 

Configuração de Página. Planilha Eletrônica EXCEL (**): Área de trabalho, barra de ferramentas, botões e 

menus do EXCEL; deslocamento do cursor na planilha, seleção de células, linhas e colunas. Introdução de 
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números, textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e relativa. Principais funções do Excel: 

matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de texto. Formatação de planilhas: número, alinhamento, 

borda, fonte, padrões. Edição da planilha: operações de copiar, colar, recortar, limpar, marcar, etc. 

Classificação de dados nas planilhas. Gráficos. Software de apresentação Microsoft POWERPOINT (**): 

Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do POWERPOINT; Criação de apresentações e 

inserção de slides; os elementos da tela e modos de visualização; Trabalhando com objetos de texto: 

formatar, mover, copiar e excluir objetos; Listas numeradas, listas com marcadores e objetos de desenho; 

Uso de tabelas, gráficos, planilhas e organogramas; Layout, esquema de cores, segundo plano e slide 

mestre; Montagem de slides animados; Integração com Word e Excel; Salvar, apresentações para acesso 

via browser. Acesso a Redes de Computadores (***): Estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais 

e Internet. Mecanismos de cadastramento e acesso à redes: LOGIN, Username, Senha. Protocolos e 

Serviços de Internet: Mail, Http, Ftp, News. Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos típicos. 

World Wide Web: Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca. Conceitos de Proteção e Segurança: 

procedimentos e segurança de acessos, vírus de computador, ferramentas anti-vírus. 

 

(*) Será tomada como base a versão do Windows em Português, com as características a partir do 

Windows XP. 

(**) Será tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, com as características a partir do 

WORD XP, EXCEL XP e POWERPOINT XP. 

(***) Será tomado como base os recursos mais gerais e comuns das versões atuais dos browsers Internet 

Explorer e Mozilla Firefox e para correio eletrônico recursos mais comuns do Outlook Express e Mozilla 

Thunderbird. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
Conhecimentos Gerais e Específicos nas respectivas áreas de atuação do cargo em que o 

candidato se inscreveu. 
 

Cod. 
Cargos de Emprego 

Público 
Atividades Específicas 

EP 06 TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM - ESF 

LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 

8.069, de 13 de junho de 1990). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Estatuto do Idoso. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS.  

Técnicas Básicas de Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral 

e parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame 2. Ética Profissional: comportamento 

social e de trabalho, sigilo profissional 3. Introdução as Doenças Transmissíveis: terminologia básica, 

noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação compulsória, 

isolamento, infecção hospitalar, vacinas 4. Socorros de Urgência: parada cardiorrespiratória, 

hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de choque, convulsões, afogamento, 

sufocamento, choque elétrico, envenenamento, mordidas de cobras, fraturas e luxações, corpos 

estranhos, politraumatismo, queimaduras. 5. Pediatra: a criança: o crescimento e o desenvolvimento 

infantil, alimentação, doenças mais comuns, berçários e lactários 6. Centro Cirúrgico: terminologia 

cirúrgica, cirurgias mais comuns. 7. Legislação: Lei 7498/86 e alterações posteriores que regulamenta 

o exercício profissional; Decreto 94406/87 que regulamenta a Lei 7498/86; Resolução COFEN n.º 

311/2007 e Código de Ética de Enfermagem; Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a 

reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério da 

Saúde; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e 

Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre 

Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal. Legislação do 

Sistema Único de Saúde - SUS. Código de Ética Profissional. Demais conhecimentos compatíveis com 

as atribuições do emprego. MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO 

CONSULTÓRIO DE RUA: Plano Crack –Decreto nº 7.179 de 20 de maio de 2010. Institui o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras 

providências; Cartilha dos Direitos dos Moradores de Rua – Um Guia na Luta pela Dignidade e 

Cidadania; POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA; DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. Institui a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá 

outras providências; Redução de Danos Cartilha Criança não é de rua. Site: 

http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf 

MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA site: http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-

site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao/curso-3-

bibliografia-basica/256-cartilha-consultorio-de-rua Reforma Psiquiátrica e  

http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
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 política de Saúde Mental no Brasil 

Site:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf; ABC REDUÇÃO DE 

DANOShttp://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf 

 

 
 

NÍVEL SUPERIOR – CR 03 - ASSISTENTE SOCIAL, CR 04 - ENFERMEIRO, CR 05 – 
PSICÓLOGO e CR 06 - MEDICO CLINICO 

 
 
I. LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1- Interpretação e compreensão de texto. 2 - Conhecimentos lingüísticos: Morfo-sintaxe. 2.1- 

Frase: tipos. 2.2- Oração. 2.3- Estrutura do período simples e composto (coordenação e subordinação). 
2.4- Termos essenciais da oração. 2.5- Termos integrantes da oração. 2.6- Termos acessórios da oração. 
2.7- Orações coordenadas e subordinadas. 2.8- Regência verbal e nominal. 2.9- Concordância verbal e 
nominal. 3- Pontuação. 4- Ortografia. 5- Acentuação gráfica. 6- Classes de palavras. 6.1- Substantivo. 6.2- 
Adjetivo - locução adjetiva. 6.3- Numeral. 6.4- Pronome. 6.5- Verbo: emprego de tempos e modos verbais. 
6.5.1- Elementos estruturais. 6.5.2- Vozes. 6.5.3- Auxiliar. 6.5.4- Regular. 6.5.5- Irregular. 6.6- Advérbio - 
locução adverbial. 6.7- Preposição – crase. 6.8- Conjunções coordenativas e subordinativas. 7- Sílaba. 7.1- 
Divisão silábica. 7.2- Acento tônico. 
 
 
II. MATEMÁTICA 

 
1- Conjunto. 1.1- Conceito. Notação. Pertinência. Igualdade. Subconjunto. 1.2- Operações: 

União, Interseção, Diferença. 1.3- Número de elementos – Problemas. 2- Conjuntos Numéricos. 2.1- 
Números naturais: Operações fundamentais; fatorização; divisibilidade; máximo divisor comum ( MDC ) e 
mínimo divisor comum ( MMC ). 2.2- Números inteiros: Números relativos; valor absoluto; operações. 2.3- 
Números racionais: Fração (equivalência, simplificação, redução ao mesmo denominador); operações com 
frações ordinárias; operações com números decimais; dízimas periódicas; média aritmética ponderada. 2.4- 
Números reais: A reta real; intervalos; radicais (propriedades, simplificação, operações, racionalização de 
denominadores). 3- Expressões Algébricas. 3.1- Expressões algébricas: valor numérico; classificação; 
operações; produtos notáveis; fatoração; MDC e MMC; frações algébricas (simplificação, operações); 
polinômios (identidade, operações, divisibilidade). 3.2- Equações e inequações do 1º grau. Sistemas de 
equações do 1º grau a duas variáveis. Problemas do 1º grau. 3.3- Equações do 2º grau: resolução, 
relações entre coeficientes e raízes. Sistema do 2º grau a duas variáveis. Problemas do 2º grau. 4- Sistema 
Legal De Unidades De Medir 4.1- Unidade de medida de comprimento - Perímetro de polígonos. 4.2- 
Unidade de medida de superfície - Área de polígonos. 4.3- Unidade de medida de volume - Volume de 
sólidos. 4.4- Unidade de medida de capacidade. Relação com medida de volume. 4.5- Unidade de medida 
de massa. 4.6- Unidade de medida de tempo. 5- Matemática Comercial 5.1- Razão e proporção. 
Grandezas proporcionais. Divisão proporcional. 5.2- Regra de três. 5.3- Porcentagem. 5.4- Juros simples e 
composto. 6- Geometria. 6.1- Elementos fundamentais: ponto, reta e plano. Posições relativas de duas 
retas. Semi-reta. Segmento de reta. Medida de um segmento de reta-segmentos congruentes. 6.2- 
Segmentos proporcionais - Teorema de Tales. 6.3- Ângulos: Conceito, medida, classificação, congruência. 
Ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos adjacentes e ângulos opostos pelo vértice. 
Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. 6.4- Polígonos convexos: conceito, 
classificação. 6.5- Triângulos: conceito, elementos, classificação. Relações entre ângulos de um triângulo. 
Triângulo retângulo - Teorema de Pitágoras. 6.6- Área das figuras planas 7- Análise Combinatória. 7.1- 
Arranjos simples. 7.2- Permutações simples. 7.3- Combinações simples. 
 
 
III. INFORMÁTICA:  
 

Ambiente Operacional WINDOWS (*): Fundamentos do Windows: Operações com janelas, menus, barra de 

tarefas, área de trabalho. Trabalho com pastas e arquivos: localização de arquivos e pastas; movimentação 

e cópia de arquivos e pastas; criação e exclusão de arquivos e pastas. Configurações Básicas do Windows: 

resolução da tela, cores, fontes, impressoras, aparência, segundo plano, protetor de tela. Windows 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf
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Explorer. Processador de Textos WORD (**): Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do 

WORD. Formatação de documentos: recursos de margens, tabulação, recuo e espaçamento horizontal, 

espaçamento vertical, fontes, destaque (negrito, sublinhado, itálico, subscrito, sobrescrito, etc). 

Organização do texto em listas e colunas. Tabelas. Estilos e modelos. Cabeçalhos e Rodapés. 

Configuração de Página. Planilha Eletrônica EXCEL (**): Área de trabalho, barra de ferramentas, botões e 

menus do EXCEL; deslocamento do cursor na planilha, seleção de células, linhas e colunas. Introdução de 

números, textos, fórmulas e datas na planilha, referência absoluta e relativa. Principais funções do Excel: 

matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de texto. Formatação de planilhas: número, alinhamento, 

borda, fonte, padrões. Edição da planilha: operações de copiar, colar, recortar, limpar, marcar, etc. 

Classificação de dados nas planilhas. Gráficos. Software de apresentação Microsoft POWERPOINT (**): 

Área de trabalho, barras de ferramentas, botões e menus do POWERPOINT; Criação de apresentações e 

inserção de slides; os elementos da tela e modos de visualização; Trabalhando com objetos de texto: 

formatar, mover, copiar e excluir objetos; Listas numeradas, listas com marcadores e objetos de desenho; 

Uso de tabelas, gráficos, planilhas e organogramas; Layout, esquema de cores, segundo plano e slide 

mestre; Montagem de slides animados; Integração com Word e Excel; Salvar, apresentações para acesso 

via browser. Acesso a Redes de Computadores (***): Estrutura de Redes de Computadores: Redes Locais 

e Internet. Mecanismos de cadastramento e acesso à redes: LOGIN, Username, Senha. Protocolos e 

Serviços de Internet: Mail, Http, Ftp, News. Correio Eletrônico: Endereços, utilização de recursos típicos. 

World Wide Web: Browsers e serviços típicos, mecanismos de busca. Conceitos de Proteção e Segurança: 

procedimentos e segurança de acessos, vírus de computador, ferramentas anti-vírus. 

 

(*) Será tomada como base a versão do Windows em Português, com as características a partir do 

Windows XP. 

(**) Será tomada como base a versão do WORD e EXCEL em Português, com as características a partir do 

WORD XP, EXCEL XP e POWERPOINT XP. 

(***) Será tomado como base os recursos mais gerais e comuns das versões atuais dos browsers Internet 

Explorer e Mozilla Firefox e para correio eletrônico recursos mais comuns do Outlook Express e Mozilla 

Thunderbird. 
 
 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
Conhecimentos Gerais e Específicos nas respectivas áreas de atuação do cargo em que o 

candidato se inscreveu. 
 

Cod. 
Cargos de Emprego 

Público 
Atividades Específicas 

CR 03 ASSISTENTE SOCIAL  

LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n°  
8.069, de 13 de junho de 1990). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Estatuto do Idoso. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Código de Ética 
Profissional. 

Técnicas de abordagem grupal; Conceito de Dependência Química; Síndrome de  
Dependência do Álcool; Síndrome de Abstinência do Álcool; Recaída e Reinstalação do 

Padrão de Consumo; Estruturação de Programas de Tratamentos da Dependência 
Química; Mecanismo de ação do álcool, tabaco e outras drogas. Doenças causadas pelo 

uso do álcool, tabaco e outras drogas.  
O Serviço Social e a interdisciplinaridade. Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da Criança e Adolescente, Saúde e 

Educação. O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais. O papel do assistente social. A prática 

do Serviço Social: referências teórico-práticas. Políticas de gestão de assistência social: 

planejamento, plano, programa, projeto. Trabalho com comunidades. Atendimentos familiar e 

individual. O Serviço Social no atendimento terapêutico. O Serviço Social junto aos estabelecimentos 

de ensino e ao Conselho Tutelar. O funcionamento municipal de assistência social. Demais 

conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA: Plano Crack –Decreto nº 7.179 

de 20 de maio de 2010. Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o 

seu Comitê Gestor, e dá outras providências; Cartilha dos Direitos dos Moradores de Rua – Um Guia 

na Luta pela Dignidade e Cidadania; POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. 
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Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências; Redução de Danos Cartilha Criança 

não é de rua. Site: http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf 

MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA site: http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-

site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao/curso-3-

bibliografia-basica/256-cartilha-consultorio-de-rua Reforma Psiquiátrica e  

 política de Saúde Mental no Brasil 

Site:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf; ABC REDUÇÃO DE 

DANOShttp://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf 

 

CR 04 ENFERMEIRO 

LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Estatuto do Idoso. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Código de Ética 

Profissional. Legislação em enfermagem. 
Técnicas de abordagem grupal; Conceito de Dependência Química; Síndrome de 

Dependência do Álcool; Síndrome de Abstinência do Álcool; Recaída e Reinstalação do 
Padrão de Consumo; Estruturação de Programas de Tratamentos da Dependência 

Química; Mecanismo de ação do álcool, tabaco e outras drogas. Doenças causadas pelo 
uso do álcool, tabaco e outras drogas.  

Planejamento e gerência nos serviços de saúde; gestão de recursos humanos em saúde; estrutura 

organizacional e organização do serviço de enfermagem. O processo de assistir em enfermagem - 

instrumentos básicos do cuidar; comunicação e relação interpessoal; histórico de enfermagem; 

diagnóstico de enfermagem; plano de cuidados de enfermagem; avaliação de enfermagem; registro 

de enfermagem. Entrevista e exame físico; processos clínicos e cirúrgicos - intervenção de 

enfermagem ao cliente adulto e idoso. Procedimentos técnicos de enfermagem - enfermagem na 

administração de medicamentos; técnicas básicas de enfermagem. Assistência de enfermagem em 

situações de urgência, emergência. Avaliação de saúde; intervenção de enfermagem à criança e ao 

adolescente. Princípios gerais de isolamento. Prevenção e controle de infecções hospitalares, 

aplicação de medida de biossegurança. Assistência de enfermagem em situações de urgência, 

emergência. Suporte básico de vida. Assistência domiciliar. Enfermagem em saúde coletiva. Atuação 

nos programas do Ministério da Saúde. Bibliografia Saúde da Família - Uma estratégia para a 

reorientação do modelo assistencial - Ministério da Saúde; Portaria 648 de 28/03/2006 do Ministério 

da Saúde; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - P.A.C.S.; Normas e 

Diretrizes do Programa de Saúde da Família - PSF; Diretrizes Operacionais do P.A.C.S; Tudo sobre 

Guia Prático do Programa Saúde da Família - Ministério da Saúde - Governo Federal; Demais 

conhecimentos compatíveis com as atribuições do emprego. MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO 

DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA: Plano Crack –Decreto nº 7.179 

de 20 de maio de 2010. Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o 

seu Comitê Gestor, e dá outras providências; Cartilha dos Direitos dos Moradores de Rua – Um Guia 

na Luta pela Dignidade e Cidadania; POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências; Redução de Danos Cartilha Criança 

não é de rua. Site: http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf 

MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA site: http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-

site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao/curso-3-

bibliografia-basica/256-cartilha-consultorio-de-rua Reforma Psiquiátrica e  

 política de Saúde Mental no Brasil 

Site:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf; ABC REDUÇÃO DE 

DANOShttp://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf 

 

CR 05 PSICÓLOGO  

LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 
8.069, de 13 de junho de 1990). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Estatuto do Idoso. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Código de Ética 
Profissional. 

Técnicas de abordagem grupal; Conceito de Dependência Química; Síndrome de 
Dependência do Álcool; Síndrome de Abstinência do Álcool; Recaída e Reinstalação do 

Padrão de Consumo; Estruturação de Programas de Tratamentos da Dependência 
Química; Mecanismo de ação do álcool, tabaco e outras drogas. Doenças causadas pelo 

uso do álcool, tabaco e outras drogas. Profissão de Psicólogo: Leis, Decretos e 

Resoluções; Órgãos Normativos da Profissão de Psicólogo; Psicologia Estrutural: A Lógica 
dos Sentimentos; A Existência Afetiva com Conjunto Estrutural Coerente; Fantasmas, 

Símbolos e Sonhos; A Consciência; O Desenvolvimento da Criança; Diagnóstico, 
Aconselhamento e Psicoterapia; A Idéia das Inteligências Múltiplas: Lingüística; Musical; 

Lógico-Matemática; Espacial; A Crise da Adolescência. PSICOLOGIA: Aspectos Gerais. 
Histórico da Psicologia e da psicologia médica; Diferença entre a psicologia e outros ramos 

do saber; Objetivismo e o subjetivismo; análises quantitativas e qualitativas; A ciência e a 
arte a serviço dos doentes. O Aparelho PSÍQUICO: A primeira tópica: O consciente, Pré-

Consciente e o Inconsciente; A Segunda tópica: O Id, Ego e Super-Ego; Os mecanismos 
de defesa do ego; O mecanismo; As formações do Inconsciente; O sonho, atos falhos e 

http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf
http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf
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sintomas; O complexo de Édipo. A SEXUALIDADE: O desenvolvimento libidinal infantil; As 

fixações no desenvolvimento libidinal; Os impulsos e as pulsões; Da estrutura 

polimorfoperversa à organização sexual adulta; As perversões sexuais; A psicologia do 
desenvolvimento. A Construção do SUJEITO: A célula narcísica; A mãe fálica e os 

mecanismos de dependência; O filho narcísico; A interdição paterna e a construção do 
sujeito desejante; A introdução no social. Estruturas Clínicas PSICOPATOLÓGICAS: A 

histeria e a mania; A obsessão e a depressão; As psicoses; As psicopatias e perversões. 
Noções de técnicas psicoterápicas: A livre associação de idéias e a atenção flutuante; As 

transferências; As contratransferências; O contrato psicoterapêutico; O enquadre; As 
intervenções psicoterapêuticas. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do 

emprego. MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO 

CONSULTÓRIO DE RUA: Plano Crack –Decreto nº 7.179 de 20 de maio de 2010. Institui o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras 

providências; Cartilha dos Direitos dos Moradores de Rua – Um Guia na Luta pela Dignidade e 

Cidadania; POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA; DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009. Institui a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento, e dá outras providências; Redução de Danos Cartilha Criança não é de rua. Site: 

http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf,MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA site:  

http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-
crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao/curso-3-bibliografia-basica/256-cartilha-

consultorio-de-rua Reforma Psiquiátrica e  política de Saúde Mental no Brasil 

Site:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf; ABC 
REDUÇÃO DE DANOShttp://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-

manualred.pdf 
 

CR 06 MEDICO CLINICO  

LEGISLAÇÃO: Conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n° 

8.069, de 13 de junho de 1990). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Estatuto do Idoso. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Código de Ética 

Profissional. 
Técnicas de abordagem grupal; Conceito de Dependência Química; Síndrome de 

Dependência do Álcool; Síndrome de Abstinência do Álcool; Recaída e Reinstalação do 
Padrão de Consumo; Estruturação de Programas de Tratamentos da Dependência 

Química; Mecanismo de ação do álcool, tabaco e outras drogas. Doenças causadas pelo 

uso do álcool, tabaco e outras drogas.  
Epidemiologia & saúde; Medicina ambulatorial: condutas clínicas em atenção primária; Atenção 

Primária, equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços-tecnologia; Controle das doenças 

sexualmente transmissíveis: DST/AIDS; Famílias: funcionamento & tratamento; Saúde da Mulher; 

Doenças Infecto Contagiosas; Hipertensão Arterial e Diabete; Imunização; Crescimento e 

Aleitamento da Criança; Semiologia Pediátrica e Desenvolvimento da Criança; Pediatria do 

desenvolvimento e preventiva: crescimento e desenvolvimento; imunizações; desordens emocionais e 

psicossociais. Nutrição e distúrbios nutricionais: alimentação do lactente normal; desnutrição; 

obesidade e avitaminoses. Fisiopatologia dos Líquidos corporais: terapia de reidratação oral e 

parenteral; equilíbrio hidro-eletrolítico e ácido-básico e suas desordens; acidentes: afogamento, 

queimaduras e envenenamento. Erros inatos do metabolismo. Doenças infecciosas na infância: 

prevenção; doenças bacterianas; doenças virais ou presumivelmente virais. Sistema imunológico: 

doença reumática e do tecido conjuntivo; desordens alérgicas e doenças devidas à deficiência 

imunológica inclusive síndrome da imunodeficiência adquirida. Sistema Único de Saúde: Lei nº 

8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde 

- NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar;. PSF e suas portarias. MÓDULO PARA 

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA: Plano Crack –

Decreto nº 7.179 de 20 de maio de 2010. Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 

outras Drogas, cria o seu Comitê Gestor, e dá outras providências; Cartilha dos Direitos dos 

Moradores de Rua – Um Guia na Luta pela Dignidade e Cidadania; POLÍTICA NACIONAL PARA 

INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; DECRETO Nº 7.053 DE 23 

DE DEZEMBRO DE 2009. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu 

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências; Redução de 

Danos Cartilha Criança não é de rua. Site: http://www.criancanaoederua.org.br/proposta.pdf 

MÓDULO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

DO PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA site: http://www.ufrb.edu.br/crr/index.php/mapa-do-

site/downloads/curso-3-aperfeicoamento-em-crack-e-outras-drogas-medicos-na-atencao/curso-3-

bibliografia-basica/256-cartilha-consultorio-de-rua Reforma Psiquiátrica e  

 política de Saúde Mental no Brasil 

Site:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Relatorio15_anos_Caracas.pdf; ABC REDUÇÃO DE 

DANOShttp://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/aids/r-manualred.pdf 

 

 
Criciúma -[SC], 27 de dezembro de 2011. 
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ANEXO III - MODELO DE FORMULÁRIO PARA ENTREGA DA PROVA DE TÍTULOS. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA – SC 
PROCESSO SELETIVO 0004/2011. 
 
PROVA DE TÍTULOS – RELAÇÃO E RECIBO DE ENTREGA 
 
PROCESSO SELETIVO MUNICIPAL PARA O CARGO DE __________________________________ 
 
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________ 
 

Nº TÍTULO DESCRIÇÃO (RESUMO) Nº HORAS Nº REGISTRO NOTA (Banca) 

01         

02         

03         

04         

05     

06         

07     

 
Especifique aqui com qual habilitação foi efetuada sua inscrição: _____________________________ 
 
 
______________________________ 
ASSINATURA CANDIDATO 
 

Recebi os títulos acima descritos.  As cópias conferem com o original 
 

Em ____/ ___________de _______. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Responsável Pelo Recebimento 

 i. Os títulos deverão está autenticado  
ii. Não serão em hipótese alguma devolvidos. 
iii. Evite colocar os originais. 
iv. Os títulos somente serão acatados pela Comissão Geral do Processo Seletivo nas datas previstas no 

Edital 004/2011. 
 
 

Criciúma -[SC], 27 de dezembro de 2011. 
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ANEXO IV - MODELO DE REQUISIÇÕES 

 
Modelo de formulário para interposição de recurso contra os gabaritos oficiais das provas 
objetivas. 

 
(...Capa....) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA - SC 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  004/2011 
 
REQUISIÇÃO 
À Comissão Geral do Processo Seletivo, Eu, ________________________________________ , Carteira 

de identidade nº.______________________ , inscrito neste Processo Seletivo público sob o número 

___________ , como candidato ao Emprego Público de ____________________________________ , do 

Item 3.1. constante do Edital nº. 004/2011 solicito revisão dos seguintes itens: 

( ) Dos gabaritos preliminares oficiais das provas objetivas, conforme especificações a seguir. 

( ) Do resultado provisório da prova escrita – redação. 

( ) Do resultado provisório da prova de títulos. 

______________________________, ____ de _____________________ de 2011. 
 
Assinatura do candidato ______________________________ 
 
INSTRUÇÕES: 
O Candidato deverá: 
1. Entregar três conjuntos idênticos de recursos (original e duas cópias), sendo que cada conjunto deverá 
ter todos os recursos e apenas uma capa. 
2. Datilografar ou digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas neste edital. 
3. Usar formulário de recurso individual para cada questão/item. 
4. Identificar-se apenas na capa de cada um dos três conjuntos. 
5. Apresentar argumentação lógica e consistente. 
Atenção: o desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
(...Corpo do recurso...) 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

RECURSO 

( ) 
Contra gabarito oficial preliminar da prova escrita 
objetiva. 

Número da Questão: __________________ 

Gabarito: ___________________________ 

Resposta do Candidato: ________________ 

( ) Contra o resultado provisório da Prova Escrita 

( ) 
Contra o resultado provisório da Avaliação de Títulos 
  

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
Use o verso se necessário. 
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MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE REALIZAÇÃO DE 
PROVA. 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA-SC 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 004/2011 
 
REQUISIÇÃO 
 
À Comissão Geral do Processo Seletivo, Eu, ________________________________________ , Carteira 

de identidade nº.______________________ , inscrito neste Processo Seletivo público sob o número 

____________ , como candidato ao Emprego Público de ________________________________________ 

, constante do Edital nº.004/2011 solicito as seguintes condições especiais de provas pelo seguinte motivo: 

 
( ) Mãe com criança em estágio de amamentação. 
( ) Deficiência física. 
( ) Outro: ___________________________________________________ 
CONDIÇÕES SOLICITADAS E FUNDAMENTOS DA SOLICITAÇÃO 
(Indique materiais, equipamentos, espaço físico e outras necessidades – use o verso se necessário). 
 

 

 

 

 

 
 
___________________________________, ______ de ____________________ de _______. 
Assinatura do Candidato 
 
INSTRUÇÕES: 
O Candidato deverá: 
* Entregar duas cópias. 
* Datilografar ou digitar a requisição. 
* Apresentar fundamentação das necessidades destas condições. 
Atenção: O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento da requisição. 

 

Criciúma -[SC], 27 de dezembro de 2011. 
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ANEXO V - REQUERIMENTO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
EVENTO: ____________________________________________________________________ 
 
CIDADE: _______________________________ ESTADO: ___________________________________ 
 
NOME DO CANDIDATO: 
___________________________________________________________________________________ 
EMPREGO PÚBLICO: 
__________________________________________________________________________________ 
PRENCHIMENTO EM LETRA DE FORMA 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, segue em anexo o LAUDO 
MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: 
_________________________________________________________________________________ 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: 
_____________________________________________________ 
Nome do Médico Responsável pelo Laudo: 
____________________________________________________________________________ 
(OBS: Não serão considerados como deficiência distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres). 
 
Dados especiais para a aplicação das PROVAS: (marcar com um “X” no local caso necessite de Prova 
Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário). 
 
( ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL. 
( ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL (discriminar qual o tipo de 
prova e/ou tratamento necessário). 

 

 

 

 
 
ATENÇÃO: É obrigatória a apresentação de laudo médico com CID, junto a esse requerimento. 
 
 
______________________________________________                   ______/______/______ 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO                                                                       DATA 

 
Criciúma -[SC], 27 de dezembro de 2011. 
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ANEXO VI - MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
MODELO 

 
 
PROCURAÇÃO 
 
 
 
Eu, ______________________________________________________________, Carteira de Identidade nº 

__________________________, residente à rua _______________________________________ 

_______________________________ nº._________, apto. _______ no bairro _________________________ 

da cidade de ______________________________________________, nomeio 

___________________________________________________________, Carteira de Identidade nº 

_________________________________ meu bastante procurador com plenos poderes para realizar minha 

inscrição no Processo Seletivo Público ___/______  ao cargo de: ______________________________________ 

da Prefeitura Municipal de Criciúma - SC. 

 
______________________, _____ de ____________________ de ____. 
                                     (Local) 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 
 
 

Criciúma -[SC], 27 de dezembro de 2011. 
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ANEXO VII – FICHA DE INSCRIÇÃO 
ESTADO DE SANTA CATARINA -  MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº. 004/2011 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: 
1

o
 – PREENCHA TODOS  OS CAMPOS COM  LETRA DE FORMA (LEGÍVEL). 

2
o
 – CONFIRA  PARA VERIFICAR SE NÃO HOUVE ERRO. 

3
o
 – NÃO RASURE, EM CASO DE ERRO, SOLICITE OUTRA FICHA DE INSCRIÇÃO.  

4
o
 – DEPOIS DE PREENCHIDOS TODOS OS CAMPOS, DESTAQUE O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO, ASSINE E ENTREGUE TUDO AO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO, No hall de entrada da 

PREFEITURA DE CRICIÚMA,   ENTRE OS DIAS 03 a 18 de janeiro de 2012. 
5

o
 - O HORÁRIO DE ATENDIMENTO SERÁ DÁS 08h00min às 12h00min e das 13h00min as 17h00min.  

 

Cargo pretendido                                                                                                                 Código:                                        Inscrição Nº                                      
  

 

Local de Trabalho 
 
 
 

 

Nome: _______________________________________________________________________,  
 

Data de Nascimento:___/___/_____. Sexo: (   )Masculino  (   )Feminino   
 

Telefone: ___________________________ Titulo de Eleitor: ____________________ Estado Civil: _______________________  

 

Escolaridade: ___________________ Identidade Nº_______________________  C.P.F.: ________________  
 
Endereço: _________________________________________________,  Nº:_____, Bairro:____________________,   
 

Cidade: _______________, UF:______ ,  E-mail:______________________________________________________ 
 
 

CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:   (   ) sim   (   ) não 
Tipo de deficiência  

 
Declaro que tenho conhecimento e que aceito todas as exigências especificadas no Edital de abertura deste Processo Seletivo. Responsabilizo-me pelas 

informações aqui prestadas, inclusive pela fidelidade das  cópias  dos documentos apresentados. Aceito que, caso aprovado, terei que entregar os 
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. 
 

CRICIUMA, _____/_____/_____. 

______________________________ 
 

                    Assinatura do candidato 
 

 

Recebemos a inscrição do candidato acima, acompanhado dos seguintes documentos: 
(   ) Cópia Documento de Identidade   (   ) Cópia Titulo de Eleitor  (   ) Cópia Comprovante de Residência  (   ) Cópia CPF 
(   ) Cópia Reservista para os Candidatos do sexo masculino   (   ) Declaração de Residência 
(   ) O candidato portador de deficiência deverá apresentar laudo médico, comprovando estar apto ao exercício do cargo reservado ao qual pretende concorrer. 
(   ) Comprovante Original do Pagamento da Inscrição.   (   ) Cópia Certificado de Escolaridade. 
 
(   )   Outros _____________________________________________________________________________________________________ ____________________________ 

 
CRICIUMA  ____/_____/______.      ___________________________________ 

                                                  Responsável pela inscrição 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA  -  MUNICÍPIO DE CRICIÚMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 004/2011 
 

   

Cargo: ____________________________________      Código:                           Local:  ________________________________ 
 

Nome: _______________________________________________________________________ 
 

     

Data de Nascimento: ___/___/_____        Carteira de Identidade Nº________________ 
           

Criciúma, _____/____/______ 
 
 

________________________                            __________________________ 
  Assinatura do candidato                                                           Responsável pela Inscrição 

 
                      

 
 

 

Prova Escrita: Serão realizadas, no dia 29 de janeiro de 2012. O Local para a realização das provas objetivas, será divulgado junto com a homologação das inscrições Edital Completo: no mural 

da Prefeitura Municipal de CRICIÚMA   - Observação: o atraso no dia da prova, representa a eliminação do concurso.  
 

 
 
 
 

ATENÇÃO: É obrigatória a apresentação deste Comprovante em todos os atos do concurso, e somente será aceito em conjunto 
com a carteira de identidade. 

 SEM A APRESENTAÇÃO DESTE COMPROVANTE, VOCÊ  NÃO TERÁ ACESSO A SALA DE PROVAS  

 

Nº Inscrição 
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Anexo VIII - CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO 
 

 

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL 

27/12/2011 09h00min 
Publicação do Edital e/ou de seu extrato em mídia 
impressa 

Prefeitura Municipal / Imprensa Oficial e 
no site da Prefeitura 

02/01/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre Edital de 
Processo Seletivo 

Prefeitura Municipal 

03/01/2012 13h00min Publicação de Recursos contra o Edital Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

03 a 18 de 
janeiro de 

2012 

08h00min às 
12h00min e das 

13h00min as 
17h00min 

Período de Inscrições dos candidatos ao Processo 
Seletivo Público 

        No hall de entrada da prefeitura de 
Criciúma,, situado na Rua Domenico 

Sonego número 542, Bairro Santa 
Bárbara – Criciúma - Santa Catarina. 

24/01/2012 13h00min 
Divulgação da relação de candidatos inscritos e dos 
locais das provas 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 
e no site da Prefeitura 

26/01/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre as 
inscrições 

Prefeitura Municipal 

27/01/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

29/01/2012 09h00min Provas Escritas  
Local a ser publicado junto com a 

homologação das inscrições 

31/01/2012 13h00min 
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha das provas Objetiva 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

e no site da Prefeitura 

02/02/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre as 
Questões das provas e o gabarito das provas 

Prefeitura Municipal 

07/02/2012 13h00min 
Publicação de Recursos referente às Questões das 
provas e o gabarito 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

08/02/2012 13h00min Divulgação do gabarito após os recursos 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

e no site da Prefeitura 

13/02/2012 13h00min Publicação do Resultado Geral dos candidatos 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

e no site da Prefeitura 

15/02/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre o 
Resultado Geral 

Prefeitura Municipal 

17/02/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

22/02/2012 13h00min 
Divulgação do resultado final dos Classificados (em 
ordem de classificação) 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 
e no site da Prefeitura 

24/02/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre o 
resultado final 

Prefeitura Municipal 

27/02/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

27/02/2012 13h00min Homologação do resultado final 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 

e no site da Prefeitura 

29/02/2012 13h00min 
Prazo para interposição de recursos sobre a 
homologação 

Prefeitura Municipal 

01/03/2012 13h00min Publicação de Recursos Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal 
 

O cronograma acima pode sofre alterações para mais ou para menos, os prazos de recursos 
são aqueles definidos no edital. As datas após a realização das provas são previstas não exatas. 
 

Criciúma -[SC], 27 de dezembro de 2011. 

 


