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ANEXO I - DOS CARGOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
 
 

 
CARGO 

REQUISTO 
BÁSICO 

CARGA 
HORÁRIA 

SALÁRIO 
(R$) 

VAGAS 
EM 

ITIQUIRA 

VAGAS 
EM OURO 
BRANCO 

PNE 
TOTAL 
VAGAS 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
Auxiliar de Serviços Gerais - 40 510,00 04 11 - 15 
Guarda - 40 510,00 15 10 - 25 
Gari - 40 510,00 8 12 - 20 
Servente - 40 510,00 - 02 - 02 
Artífice em Copa / Cozinha - 40 510,00 02 02 - 04 
Coveiro - 40 510,00 01 - - 01 
Eletricista de Veículos - 40 686,00 01 - - 01 
Motorista CNH Categoria 

D ou E 
40 720,77 - 04 - 04 

Pedreiro - 40 686,00 - 01 - 01 
Pintor - 40 686,00 01 - - 01 

 
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
Auxiliar Administrativo - 40 550,00 06 08 - 14 
Auxiliar de Saúde Bucal-ASB - 40 550,00 - 02 - 02 
Recepcionista - 40 550,00 04 01 - 05 
Almoxarife - 40 550,00 - 01 - 01 
Monitor de Esportes - 40 550,00 02 01 - 07 
Operador de Escavadeira 
Hidráulica 

CNH Categoria 
D ou E 

40 1.200,00 01 - - 01 

 
MÉDIO COMPLETO  

 
Agente Administrativo - 40 798,34 04 06 - 10 
Agente Ambiental - 40 798,34 02 04 - 08 
Fiscal da Vigilância Sanitária - 40 798,34 - 01 - 01 
Fiscal de Obras e Posturas - 40 798,34 - 01 - 01 

 
ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE  

 
Técnico em Enfermagem Registro no 

COREN 
40 798,34 12 13 - 25 

Técnico em Raio X Registro no 
CRTR 

40 1.000,00 01 - - 01 

Técnico em Informática Certificado na 
Área 

40 798,34 01 01 - 02 

 
ENSINO MÉDIO / CURSO ESPECIALIZANTE  

 
Pregoeiro Certificado na 40 1.500,00 01 - - 01 
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área 
 

ENSINO SUPERIOR 
 

Procurador Jurídico (1) Registro na 
OAB 

40 3.100,00 01 - - 01 

Assistente Social Registro no 
CRESS 

40 2.215,40 02 - - 02 

Biólogo Registro no 
CRBIL 

40 1.500,00 02 - - 02 

Controlador  Interno (2) Curso Superior na 
área de 

a)Administração, 
b) Economia, c) 

Ciências 
Contábeis, d) 
Bacharel em 

Direito 

40 3.100,00 01 - - 01 

Enfermeiro Registro no 
COREN 

40 2.215,40 05 03 - 08 

Fisioterapeuta Registro no 
CREFITO 

40 2.215,40 02 01 - 03 

Fonoaudiólogo Registro no 
CRF 

40 1.500,00 01 - - 01 

Químico Registro no 
CRQ 

40 1.500,00 01 - - 01 

Nutricionista Registro no 
CRN 

40 1.500,00 02 - - 02 

Gestor Público (3) - 40 1.800,00 04 - - 04 
Médico (cirurgião-clínico 
geral) 

Registro no 
CRM 

40 6.000,00 03 03 - 06 

Odontólogo Registro no 
CRO 

40 2.500,00 01 02 - 03 

Psicólogo Registro no 
CRP 

40 2.215,40 02 - - 02 

Médico Veterinário Registro no 
CRMV 

40 2.215,40 01 - - 01 

* 1 – Para o cargo de Procurador Jurídico deverá ser preenchido por Advogado inscrito na O.A.B – Ordem dos Advogados do Brasil. 
* 2 – O Cargo de Controlador Interno será exigida a formação de nível superior em uns dos seguintes cursos: a) Administração, b) 
Economia, c) Ciências Contábeis, d) Bacharel em Direito, conforme Lei Municipal nº 711/2011, Art. 3 Inciso 1. 
* 3 – Os cargos de Gesto Público será exigida a formação de nível superior. 
 

 
ENSINO SUPERIOR 

(Escola Municipal Anfilofio Souza Campos) 
Professor Nível II Matemática 00 30 1.297,80 01 00 - 01 
Professor Nível II Língua Inglesa 00 30 1.297,80 01 00 - 01 

 
 

ENSINO SUPERIOR 
(Jorge Eduardo Raposos de Medeiros) 
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Professor Nível II Língua Portuguesa 00 30 1.297,80 00 01 - 01 
Professor Nível II Geografia 00 30 1.297,80 00 01 - 01 

 
 

ENSINO SUPERIOR - PEDAGOGIA 
(Jorge Eduardo Raposos de Medeiros) 

Professor Nível II – I a V Ano (Ens. 
Fundamental) 

00 30 1.297,80 00 08 - 08 

 
 

ENSINO SUPERIOR - PROFESSOR - NS 
(Francisco Andrea Marchett) 

Professor Nível II Língua Portuguesa 
(Mineirinho) 

00 30 1.297,80 00 01 01 

 
 

ENSINO SUPERIOR - PROFESSOR - NS –- PEDAGOGIA 
(Francisco Andrea Marchett) 

Professor Nível II – I a V Ano (Ens. 
Fundamental) – Mineirinho 

00 30 1.297,80 00 05 01 

 
 
 

PROFESSOR - NS – NIVEL SUPERIOR - PEDAGOGIA 
(São João Batista) 

Professor Nível II – I a V Ano (Ens. 
Fundamental) – Faz. Zamboni 

00 30 1.297,80 05 00 05 

 
 

PROFESSOR - NS – NIVEL SUPERIOR 
(São João Batista) 

Professor Nível II – Língua Portuguesa – 
Faz. Zamboni 

00 30 1.297,80 01 00 01 

Professor Nível II – Matemática – Faz. 
Zamboni 

00 30 1.297,80 01 00 01 

 
 

PROFESSOR - NS – NIVEL SUPERIOR - PEDAGOGIA 
(Santo Antônio do Paraiso) 

Professor Nível II – I a V Ano (Ens. 
Fundamental) – Pantanal 

00 30 1.297,80 01 00 01 

 
*PNE - Portadores de Necessidades Especiais 
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ANEXO II - DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA 
  

EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  IINNCCOOMMPPLLEETTOO  
  

PERFIL OCUPACIONAL ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar de Serviços Gerais / Servente 

Compreende as atribuições que se destinam a executar, sob supervisão imediata, tarefas braçais 
simples, que não exijam conhecimentos ou habilitações específicas, como capinar e roçar terrenos 
e logradouros públicos; preparar argamassa, concreto e executar outras tarefas auxiliares de 
obras; quebrar pavimentos, abrir e fechar valas; carregar e descarregar veículos, empilhando as 
mercadorias nos locais indicados; transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas; 
limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com as 
instruções recebidas; dar mira e bater estacas nos trabalhos topográficos; carregar e armar 
equipamentos de topografia; auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras; 
auxiliar no preparo de produtos químicos para dedetização; executar outras atribuições afins. 

Guarda 

Compreende o conjunto de atividades que se destinam a exercer a vigilância dos prédios públicos 
e canteiros de obras, percorrendo e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, 
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades, bem como executar a ronda diurna 
e noturna nas dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso 
estão fechados corretamente e constatando irregularidades; tomar as providências necessárias no 
sentido de evitar roubos e outros danos; observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que 
pessoas estranhas possam causar transtornos e tumultos; controlar a movimentação de veículos, 
fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do motorista e horário; 
executar outras atribuições afins. 

Gari 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como coleta de 
lixo domiciliar, comercial, hospitalar, etc.; capina de ruas, praças, parques e jardins, etc.; varrição 
de ruas, praças, parques, jardins, etc; manutenção e limpeza de ruas, praças, parques, jardins; 
limpeza de bueiros; manutenção e limpeza dos prédios públicos; efetuação de serviços de limpeza 
e arrumação dos locais de trabalho; serviços de copa nos locais de trabalho; manutenção do local 
de trabalho limpo e arrumado; executar outras atribuições afins. 

Artífice Copa/Cozinha 

Consultar a técnica em nutrição sobre os cardápios adequados, preparar e cozinhar alimentos, 
responsabilizar-se pela cozinha, preparar dietas e refeições de acordo com os cardápios 
estipulados pela técnica em nutrição, encarregar-se da guarda e conversão de alimentos 
distribuidor, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliadores, supervisionar os serviços de 
limpeza, zelando pela conversação e higiene dos equipamentos e instrumentos de cozinha. 

Coveiro 
Compreende a categoria funcional com as atribuições de executar serviços no cemitério e demais 
atividades complementares afins. 

Eletricista de Veículos 
Compreende a categorial funcional com as atribuições de executar atividades de eletricidade em 
veículos e demais atividades complementares e afins 

Motorista 
 

Compreende as atribuições que se destinam a dirigir veículos automotores de transporte de 
passageiros e cargas, para os quais se exija habilitação C.N.H Categoria D em categoria superior e 
conservá-los em perfeitas condições de funcionamento, assim como transportar pessoas e 
materiais; orientar o carregamento de cargas, a fim de manter o equilíbrio do veículo e evitar danos 
aos materiais transportados; orientar o descarregamento de cargas; zelar pela segurança de 
passageiros e/ou cargas; fazer pequenos reparos de urgência; executar outras atribuições afins. 

Pedreiro 
Compreende a categoria funcional com as atribuições de executar trabalho braçal relacionados 
com obras civis específico de pedreiro e demais atividades complementares e afins; 

Pintor 
Compreende o conjunto de atribuições destinadas a efetuar serviços relacionados à pintura, como 
executar tarefas de pinturas em edificações; executar tarefas de caiação em meios-fios, árvores e 
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paredes; executar reparos de alvenaria e pinturas; executar tarefas de pintura de acabamento em 
parede, portas, janelas, esquadrias, etc.; zelar pela manutenção, conservação e limpeza dos 
equipamentos, ferramentas e local de trabalho; atender às normas de segurança e higiene do 
trabalho; executar outras atribuições afins. 

 
EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  CCOOMMPPLLEETTOO  

  

PERFIL OCUPACIONAL ATRIBUIÇÕES 

Auxiliar Administrativo 

Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas, 
redigir expediente administrativo, proceder a aquisição, guarda e distribuição de material, examinar 
processos, redigir pareceres e informações, redigir expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios, revisar quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, 
instruções exposições de motivos, realizar e conferir cálculos relativos a lançamentos, realizar ou 
orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem concorrência, efetuar ou 
orientar o recebimento, conferencia, armazenagem e conservação de materiais e outros 
suprimentos, manter atualizados os registro de estoque, fazer ou orientar levantamentos de bens 
patrimoniais, realizar trabalhos de digitação, operar com terminais eletrônicos e equipamentos de 
microfilmagem, atuar na área de computação, orientar e acompanhar processos expedidos e 
executar tarefas afins. 

Auxiliar de Saúde Bucal 

Sob supervisão do cirurgião Dentista realizar procedimento educativos e preventivos a saúde dos 
usuários, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientação de 
escovação, uso de fio dental, preparar e organizar o instrumento e materiais (sugador, espelho, 
sonda e etc), procedimento clínicos, agendar o paciente e orienta-lo ao retorno e a preservação ao 
tratamento, acompanhar e desenvolver o trabalho com a equipe de saúde da família. 

Recepcionista 

Compreende o conjunto de atividades que se destinam a executar tarefas de orientação e 
informação em geral, como prestar informações sobre os horários de atendimento, indicando locais 
e acompanhando, quando necessário, às pessoas interessadas; atender ao telefone, quando 
necessário; preencher quadros de controle e orientação; executar, sob supervisão direta, tarefas 
simples de apoio administrativo; executar outras atribuições afins. 

Almoxarife 

Compreende as atribuições que se destinam a executar tarefas próprias de almoxarife, tais como 
aquisição, guarda e distribuição de materiais e afins, além de supervisionar os serviços de 
almoxarifado; preparar o expediente para a aquisição do material necessário ao abastecimento da 
repartição; realizar coletas de preços de material para que possam ser adquiridos sem 
concorrências; encaminhar aos fornecedores os pedidos assinados pelas autoridades 
competentes; promover o abastecimento, de acordo com os pedidos feitos; organizar e manter 
atualizado o registro do estoque de material no almoxarifado; executar outras atribuições afins. 

Monitor de Esportes 
Compreende as atribuições no desenvolvimento físico esportivo em educação corporal, esportes, 
eventos ligados a cultura e prática esportivas e ações comunitárias, além de acompanhamento de 
eventos esportivos e ações ligadas a programas socioculturais desenvolvidos pela entidade. 

Operador de Escavadeira Hidráulica 

Compreende as atribuições que se destinam a operar escavadeira nos serviços realizados pelo 
Município, que exijam sua utilização, assim como remover solo e material orgânico; drenar solos; 
executar a construção de aterros; realizar escavação; inspecionar as condições operacionais dos 
equipamentos; zelar pela manutenção da máquina; respeitar as normas técnicas e os 
regulamentos do serviço; planejar o trabalho e realizar manutenção básica da escavadeira; 
executar outras atribuições afins; 

  
EENNSSIINNOO  MMÉÉDDIIOO  CCOOMMPPLLEETTOO  

  

PERFIL OCUPACIONAL ATRIBUIÇÕES 
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Agente Administrativo 

Compreende as atribuições que se destinam a executar tarefas de apoio administrativo, de média 
complexidade, como elaborar e montar quadros demonstrativos referentes à unidade em que 
exerce suas funções; executar tarefas de controle e estatística, conferindo e consolidando 
produções; proceder à abertura de processos e fichas; proceder à expedição de certidões; 
controlar serviços postais; confeccionar documentos; confeccionar o inventário de bens móveis e 
imóveis da Prefeitura; estudar e informar processos cuja responsabilidade seja considerada de 
grau médio, auxiliando na emissão de pareceres administrativos; redigir portarias, decretos, editais 
e demais atos administrativos de qualquer natureza, segundo normas estabelecidas; executar 
outras atribuições afins. 

Agente Ambiental 

Compreende o conjunto de atribuições destinadas ao controle e vigilância sanitária de sistemas, 
estruturas e atividades com efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde pública, participando de 
ações de educação para a saúde dirigida à comunidade, em particular aos grupos em zonas de 
risco ambiental, contribuindo para a melhoria do padrão de saúde da comunidade; executar outras 
atribuições afins. 

Fiscal da Vigilância Sanitária 

Desenvolver atividades de executar procedimentos fiscais que se destinam a orientar os serviços 
de profilaxia e policiamento sanitário, coordenando ou executando trabalhos de inspeção aos 
estabelecimentos ligados a indústria e comercialização de produtos alimentícios, a imóveis recém – 
construídos ou reformados, para proteger a saúde da coletividade; controlar, manifestar nos 
Processos Administrativos de sua competência; elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos 
e programas de fiscalização em sua área de atuação e os de controle da situação cadastral ou 
econômico-fiscal, facilitando a  aplicação dos métodos de gerenciamento das diretrizes e da rotina; 
inspecionar ambientes e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das 
normas de higiene sanitária contida na legislação em vigor; proceder à fiscalização dos 
estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, verificando as condições sanitárias dos seus 
interiores, limpeza dos equipamentos refrigeração dos ambientes, suprimento de água, instalações 
sanitárias e condições de asseio e saúde dos que manipulam os alimentos, para assegurar as 
condições necessárias à produção e distribuição de alimentos sadios e de boa qualidade; 
providenciar a interdição de locais com presença de animais, que estejam instalados em desacordo 
com as normas municipais; orientar o comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária 
e do trabalhador; atender aos pedidos de vistorias solicitados pela população, verificando as 
condições e a existência de criações clandestinas de animais, lotes sujos, esgoto sem tratamento 
ou canalização inadequada, dentre outras, para aplicação das normas e penalidades Prevstas em 
legislação própria, quando for o caso; participar de campanhas de controle de vetores, vacinação 
anti-rábica dentre outras; formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas de 
fiscalização sanitária; promover trabalhos educativos junto a comunidade, tais como: palestras, 
distribuição de folder e cartazes; elaborar relatórios de inspeção realizados; zelar pelo patrimônio 
sob sua responsabilidade e  pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 
proteção apropriados, quando da execução dos serviços;  participar de programa de treinamento, 
quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 

Fiscal de Obras e Posturas 

Compreende o cargo com atribuições de controlar, manifestar nos Processos administrativos de 
sua competência; controlar, acompanhar e proferir parecer em processos tributários; executar 
procedimentos fiscais para orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas que 
regem a execução de obras públicas e particulares bem como as posturas municipais; verificar a 
regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços em 
face dos artigos que expõem, vende ou manipulam e dos serviços que prestam; verificar as 
licenças de ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não 
possuam a documentação exigida; formular, planejar e monitorar a implementação de políticas 
públicas na fiscalização de obras, posturas e serviços públicos; elaborar relatórios das inspeções 
realizadas; comunicar as irregularidades verificadas, propor medidas corretivas, inerentes à função; 
executar procedimentos fiscais para verificar a regularidade no cumprimento das obrigações 
tributárias pelo sujeito passivo, sobre operações relativas a tributos de competência do município e 
nos sistemas de informação e/ou controle de tributos, bem como constituir o crédito tributário, 
mediante lançamento; controlar, manifestar nos Processos Administrativos de sua competência; 
elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos e programas de fiscalização em sua área de 
atuação e os de controle da situação cadastral ou econômico-fiscal, facilitando a aplicação dos 
métodos de gerenciamento das diretrizes e da rotina; executar plantão nas Operativas de 
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Fiscalização, de Atendimento ao Contribuinte e/ou em outros Órgãos da Administração Pública que 
atuem em parceria com a Secretaria Municipal de Finanças; gerir informações econômico-
tributárias; prestar e/ou participar de equipes de consultoria e assessoramento técnico à 
administração fazendária; formular, planejar e monitorar a implementação de políticas públicas na 
administração fazendária; acompanhar, fiscalizar e constituir o crédito tributário, decorrente do 
descumprimento das obrigações tributárias, junto a estabelecimentos prestadores de serviços; 
controlar, acompanhar e proferir parecer em processos tributários; prestar e/ou participar de 
equipes de consultoria e assessoramento técnico à administração fazendária; executar outras 
atribuições afins 

Pregoeiro 

As atribuições do pregoeiro incluem, recebimento, exame e julgamento das impugnações e 
consultas a editais, credenciamento de interessados, recebimentos de envelopes das propostas de 
preços e da documentação de habilitação e proposta de preços e a classificação dos proponentes, 
verificação da conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório, condução a procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou lance de 
menor preço, verificação e julgamento das condições de habilitação, adjudicação, supervisão na 
elaboração de ata, condução ao trabalho da equipe, recebimento, exame e decisão sobre recursos 
e encaminhamento de processo devidamente instruído, após adjudicação a autoridade superior 
visando a homologação e contratação. 

 
EENNSSIINNOO  MMÉÉDDIIOO  CCOOMMPPLLEETTOO  PPRROOFFIISSSSIIOONNAALLIIZZAANNTTEE  

 

Técnico em Enfermagem 

Executar tarefas ligadas ao público, prestando serviços gerais de enfermagem. Realizar exames 
biométricos. Coordenar exames médicos periódicos e pre-admissionais. Encaminhar laudos. 
Controlar materiais, medicamentos e equipamentos. Preparar quadros e relatórios sobre 
atendimentos prestados, organizar e manter arquivos; coordenar e executar projetos específicos na 
área de saúde, higiene, habitação, planejamento familiar e outros, colaborar na implantação e 
acompanhamento de programa assistenciais e de saúde preventiva, promovendo encontros 
grupais junto a população de menor poder aquisitivo, orientando-o e buscando fórmulas para a 
melhoria de condições de vida. Desencadear campanhas, sob a coordenação específica, de 
vacinação, coordenar na divulgação de programas básicos de saúde pública e outros, elaboração 
de relatórios, fichários dos atendimentos, bem como organizar todo o sistema de arquivo e 
manutenção de equipamentos e material necessário. Executar outras atividades relativas ao cargo, 
conforme as necessidades do Município. 

Técnico em Raio X 
Compreende a categoria funcional com as atribuições inerentes às ações e serviços que 
constituem o Sistema Único de Saúde, na sua dimensão de técnico-profissional de Técnico em raio 
x e demais atividades complementares e afins. 

Técnico em Informática 

Solução de problemas relacionados à operação de equipamentos de informática; manutenção da 
segurança de dados do sistema; orientação quanto ao funcionamento de equipamentos e 
programas genéricos; interação junto aos fabricantes ou produtores de sistemas ou programas 
genéricos e específicos, visando à solução de problemas relacionados a sistemas ou programas; 
zelar pela correta utilização dos equipamentos de informática; assistir ao usuário de programas e 
equipamentos quanto à correta utilização; promover e orientar quanto ao estado de conservação 
dos equipamentos e programas; prestar informações à administração e/ou à manutenção dos 
equipamentos, quanto a defeitos apresentados pelos mesmos; executar outras atividades 
compatíveis com as especificadas. 

 
EENNSSIINNOO  SSUUPPEERRIIOORR  CCOOMMPPLLEETTOO  

  

PERFIL OCUPACIONAL ATRIBUIÇÕES 

Assistente Social 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão. Executar e 
supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, diagnóstico e tratamento dos 
pacientes em seus aspectos sociais (público interno e externo); identificar e analisar problemas e 
necessidades materiais, psíquicas e de outra ordem e aplicar aos processos básicos do serviço 
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social e demais atividades inerentes à especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de 
problemas de origem psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar 
outras atribuições afins. 

Biólogo 

Taxonomia: caracterização geral dos seres vivos. Classificação: reinos da natureza. Ecologia: 
ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações; ciclos 
biogeoquímicos; poluição e seus efeitos: tipos de poluição, Bioindicadores de poluição; fluxo de 
energia; relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; biomas brasileiros; 
fatores bióticos e abióticos. Endemias; endemias importantes do Brasil; principais verminoses; 
protozooses e bacterioses brasileiras. Genética; genética de melhoramentos; trangênicos; 
clonagem; genoma humano; geneterapia humana. Evolução; fatores evolutivos. Biologia celular; 
proteínas; ácidos nucléicos; bioenergética [fotossíntese - respiração celular - fermentação]. 
Botânica; diversidade e reprodução; sistemática vegetal; DSTs: doenças sexualmente 
transmissíveis. Saúde pública; mortalidade infantil e suas causas; lixo; ambiente; sociedade e 
educação. Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 

Controle Interno 

Desenvolver atividades de avaliar o cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstas no 
Plano Plurianual, que realizado mediante análise de compatibilidade; verificar o atendimento das 
metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; verificar os limites e condições para 
realização de operações de créditos e inscrição de dívida em restos a pagar; verificar 
periodicamente a observância do limite dos gastos despendidos com pessoal e avaliar as medidas 
adotadas para o seu retorno ao patamar permitido ao final de cada quadrimestre; verificar as 
providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas e mobiliárias aos 
respectivos limites nos três quadrimestres subsequentes ao da apuração; controlar a destinação de 
recursos obtidos com a alienação de ativos; verificar e acompanhar o cumprimento do limite de 
gastos totais do legislativo municipal mediante análise dos valores da receita considerada para a 
fixação do total da despesa da câmara municipal, do percentual aplicável e dos repasses no curso 
do exercício; controlar a execução orçamentária à vista da programação financeira e do cronograma 
mensal de desembolso; avaliar os procedimentos adotados para a realização da receita e da 
despesa pública; verificar a correta aplicação das transferências voluntárias; controlar a destinação 
de recursos para os setores públicos e privados; avaliar o montante da dívida e as condições de 
endividamento do município; verificar e analisar a escrituração das contas públicas; acompanhar a 
gestão patrimonial; apreciar o relatório de gestão fiscal.  
E assiná-lo; avaliar os resultados obtidos pelos administradores na execução dos programas de 
governo e a aplicação dos recursos orçamentários; apontar as falhas dos expedientes 
encaminhados e indicar soluções; verificar as implementações das soluções indicadas para sanar 
problemas detectados; criar e solicitar condições para a atuação eficaz do controle interno 
municipal; orientar e expedir atos normativos para os órgãos setoriais; desempenhar outras 
atividades estabelecidas em lei ou que decorram das suas atribuições; efetuar o planejamento 
global das atividades anuais e plurianuais; executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de programa 
de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza 
do cargo. 

Enfermeiro 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão. Exercer 
atividades de enfermeiro na unidade assistencial de enfermagem, no centro cirúrgico, 
hemodinâmica, hemodiálise, uti, emergência, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica, 
pediatria, ambulatório, unidades de internações e demais setores pertinentes; exercer funções de 
coordenação dos serviços de enfermagem; desenvolver as suas funções de acordo com a 
conveniência do serviço; executar e supervisionar outras atividades inerentes a sua especialidade; 
executar outras atribuições afins. 

Fisioterapeuta 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como efetuar 
atendimento de consultas em nível ambulatorial; efetuar atendimentos fisioterápicos diversos, 
indicando as providências a serem tomadas para estabelecer a saúde do paciente; efetuar 
diagnósticos dentro de sua área de atuação; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras atribuições afins. 

Fonoaudiólogo 
Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como avaliar 
deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e 
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outras técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; realizar, 
programar, supervisionar e desenvolver treinamento de voz, fala, linguagem, expressão do 
pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo 
demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de 
dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e reabilitar o paciente; opinar 
quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames e empregando 
técnicas de avaliação específicas; executar outras atribuições afins. 

Gestor Público 

Compreende a categoria funcional com as atribuições de exercer atividades de nível superior 
correspondentes de gestão governamental, nos aspectos técnicos de formulação, implementação, 
avaliação de políticas públicas, bem assim de direção e assessoramento em escalões superiores da 
Administração Pública Municipal, realizar estudos, pesquisas, elaboração de análise e cenários 
macroeconômicos, estabelecimento de orientação e diretrizes estratégicas, coordenação de 
atividades ligadas à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, análises de 
projetos de financiamentos externos, supervisão, coordenação e execução de trabalhos referentes 
à elaboração, acompanhamento, revisão e articulação de atividades de planejamento e orçamento 
governamentais, realizar estudos socioeconômicos, análise de demonstrativos financeiros, 
orçamentos, tendências e globalização, exercer atividades de assessoramento, direção, 
planejamento, coordenação, execução e avaliação nas áreas de planejamento estratégico, obras, 
transporte e trânsito, educação, saúde, cidadania e segurança pública, meio ambiente, serviços 
urbanos, abastecimento, defesa civil, municipalização, desenvolvimento urbano, habitação, ação 
social, trabalho e geração de renda, jornalismo, marketing, economia e finanças, orçamento, 
administração geral, material, patrimônio, organização, sistemas e métodos, gestão de recursos 
Humanos e Tecnologia da Informação; executar outras atribuições afins. 

Médico (Cirurgião Clínico Geral) 

Atender consultas médicas em ambulatório, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames 
médicos em escolares e pré-escolares, examinar servidores públicos municipais para fins de 
controle do ingresso, licença e aposentadoria, preencher e assinar laudos de exames e verificação, 
fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso, prescrever regimes 
dietéticos; prescrever exames laboratoriais. Atender a população de um modo geral, diagnosticando 
enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, em casos especiais a setores especializados. 
Atender emergenciais e prestar socorros. Efetuar auditorias nos serviços médico – hospitalares e 
elaborar relatórios. Elaborar e emitir laudos médicos, anotar em ficha apropriada os resultados 
obtidos, ministrar cursos de primeiros socorros. Supervisionar em atividades de planejamento ou 
execução, referente a sua área de atuação, preparar relatórios das atividades relativas ao emprego. 
Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo e ou com particularidades ou 
necessidades do Município. 

Médico Veterinário 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como praticar a 
clínica em todas as suas modalidades; dirigir os hospitais para animais; prestar a assistência 
técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma; realizar o planejamento e a execução da defesa 
sanitária animal; realizar a inspeção e a fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e 
tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de 
banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de laticínios, 
entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de 
um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, 
manipulação, armazenagem e comercialização; executar outras atribuições afins. 

Nutricionista 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como planejar, 
organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; planejar, coordenar, 
supervisionar e avaliar estudos dietéticos; realizar auditoria, consultoria e assessoria em nutrição e 
dietética; prestar assistência e educação nutricional à coletividade ou indivíduos, sadios ou 
enfermos; prestar assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e em nível de consultórios de 
nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para 
enfermos; executar outras atribuições afins. 

Odontólogo 

Desenvolver programas de prevenção conveniados pelo Município, exercer funções relacionadas 
com o tratamento buco-dental e cirurgia, fazer diagnósticos determinando o respectivo tratamento, 
executar as operações de prótese em geral e da profilaxia dentária, fazer extração de dentes e de 
raízes, realizar restaurações e obturações, preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas e 
trabalhos de pontes, proceder à interpretação dos resultados de exames laboratoriais, 
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microscópicos, bioquímicos e outros, fazer radiografias da cavidade bucal e da região crânio-facial 
bem como interpretálas, realizar outras tarefas correlatas ao cargo. 

Procurador Jurídico 

Compreende o cargo em assessorar o executivo e demais funcionários nos assuntos, defender, 
judicial ou extrajudicial os interesses e direitos, emitir parecer sobre consultas formuladas para o 
executivo, demais servidores ou pelos órgãos da executivo, sob o aspecto jurídico e legal; redigir e 
examinar projetos de leis, resoluções, justificativas de vetos, emendas, regulamentos, contratos e 
outros atos de natureza jurídica; emitir pareceres sobre editais de licitações, dispensa e 
inexigibilidade, bem como os contratos a serem firmados pelo executivo;  acompanhar junto aos 
órgãos públicos e privados as questões de ordem jurídica de interesse da executivo; exercer outras 
atividades correlatas que forem determinadas pelo executivo, tais como auxiliar quanto ao aspecto 
jurídico, orientar quanto ao aspecto jurídico, os processos administrativos e sindicâncias instaurada; 
auxiliar as comissões nos trabalhos do executivo, quanto aos aspectos jurídicos e legais. 

Professor Nível II - Geografia 

Planejar, executar o trabalho de docente, levantar dados e interpretá-los; contribuir para a qualidade 
do ensino e aprendizagem da Geografia; estabelecer mecanismos de avaliação, considerar 
diferenças individuais, saber tratá-las e encaminhá-las; cooperar com os setores de supervisão e 
orientação escolar; trabalhar em equipe; executar atividades correlatas ao cargo. 

Professor Nível II - I a V ano 

Compreende as atribuições que se destina a exercer a regência efetiva de atividades, área de 
pedagogia, assim como elaborar programas e planos de trabalho, controlar e avaliar o rendimento 
escolar e a recuperação de alunos; participar de reuniões e pesquisas educacionais; cooperar, no 
âmbito da escola, para o aprimoramento tanto do processo ensino aprendizagem, como da ação 
educacional e participação ativa na vida comunitária da escola; executar outras atribuições afins. 

Professor Nível II - Língua Portuguesa 

Compreende as atribuições que se destina a exercer a regência efetiva de atividades, área de 
português, assim como elaborar programas e planos de trabalho, controlar e avaliar o rendimento 
escolar e a recuperação de alunos; participar de reuniões e pesquisas educacionais; cooperar, 
no âmbito da escola, para o aprimoramento tanto do processo ensino aprendizagem, como da ação 
educacional e participação ativa na vida comunitária da escola; executar outras atribuições afins. 

Professor Nível II – Matemática 

Compreende o cargo a ministrar disciplinas competentes dos currículos de ensino fundamental (5ª a 
8ª séries), transmitindo os conteúdos teóricos - práticos pertinentes, através de explicações, 
dinâmica de grupos e outras técnicas, para ministrar conhecimentos básicos para a formação do 
aluno e demais atividades complementares e afins. 

Professo Nível II - Inglesa 

Compreende o cargo a ministrar disciplinas competentes dos currículos de ensino fundamental (5ª a 
8ª séries), transmitindo os conteúdos teóricos - práticos pertinentes, através de explicações, 
dinâmica de grupos e outras técnicas, para ministrar conhecimentos básicos para a formação do 
aluno e demais atividades complementares e afins. 

Psicólogo 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como efetuar o 
atendimento de consultas realizadas em consultórios e escolas; efetuar atendimentos psicológicos 
diversos, indicando as providências a serem tomadas para restabelecer a saúde do paciente; 
ministrar palestras; efetuar psicodiagnósticos; observar e cumprir as normas de higiene e segurança 
do trabalho; executar outras atribuições afins. 

Químico 

Compreende o conjunto de atividades destinadas a realizar pesquisas sobre a composição, funções 
e processos químicos dos organismos vivos, desenvolvendo experiência, testes, análises e 
estudando sobre tecidos e funções vitais para incrementar os conhecimentos e determinar suas 
aplicações práticas, na medicina, para saúde pública, como realizar e interpretar exames de 
análises clínicas, hematologia, parasitologia, bacteriologia, urinálise, micologia, e outros, valendo-se 
de técnicas específicas; realizar determinações laboratoriais no campo de citogenética; preparar 
reagentes, soluções, vacinas, meios de culturas e outros para aplicação, em análises clínicas, 
realizando estudos para implantação de vários métodos; executar outras atribuições afins 
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ANEXO III - DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DA PROVA OBJETIVA 

 
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Almoxarife 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Saúde Bucal 
Auxiliar Serviços Gerais 
Copa/Cozinha 
Coveiro 
Eletricista de Veículos 
Gari 
Guarda 
Monitor de Esportes 
Motorista 
Operador de Escavadeira Hidráulica 
Pedreiro 
Pintor 
Recepcionista 
Servente 
 
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, 
objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, receitas, charges, bilhetes, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, 
provérbios, contos...); Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivos, 
pronome, preposição, verbo, advérbio...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; Alfabeto; Novo acordo 
ortográfico. 
 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, 
tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção). Números naturais. Operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação). Sistema de numeração decimal. Sistema monetário brasileiro. Sentenças matemáticas. Frações. Números 
decimais. Porcentagem. Problemas. Medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Política e Economia nacionais. 
Sociedade e costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, 
gastronomia...). História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente; Perfil do Municipio: 
Localização do Município no Estado, inclusive área territorial, número de habitantes e eleitores, municípios vizinhos, núcleos rurais, 
principais rios e córregos, aspectos mais importantes da flora e da fauna, principais produtos agrícolas e pecuária praticada, meio de 
transporte, criação, emancipação e instalação do município, sinopse histórica.  
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ALMOXARIFE: Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, 
de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de 
software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); 
Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de 
utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais 
de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos 
básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos 
de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR SAÚDE BUCAL: Amálgama, Resina Composta (Tipo Adaptic), Resina Fotopolimerizável, 
Curativo, Forramento, Profilaxia e aplicação Tópica de Flúor, Exodontia (instrumental e material necessário); Esterilização: meios, 
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material utilizado, aparelhos utilizados; Revelação de Radiografias: material utilizado, revelação, fixação, secagem; Indumentária 
Completa. Higiene dentária. Odontologia social: Processo Saúde/Doença; Epidemiologia em Saúde Bucal; Políticas de Saúde; 
Organização e planejamento dos serviços de saúde. Fundamentos de Enfermagem: Medidas de biossegurança em odontologia; 
Primeiros socorros; Anatomia bucal e dental. Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e princípios do 
SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde. Política Nacional de Humanização. Sistema 
Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em 
Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. A Saúde no contexto da Seguridade Social. Saúde 
Complementar. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Situação de saúde, políticas públicas e organização de programas e serviços 
para segmentos populacionais estratégicos. Educação em saúde. Políticas Nacionais na área da saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS: Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas 
maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho 
suas causas e prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção 
e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Comportamento 
no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais 
conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE COPA/COZINHA: Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções 
básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e 
prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Comportamento 
no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais 
conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE COVEIRO: Prática e experiência de serviços ligados à área de limpeza de cemitérios. Manuseio de 
produtos de limpeza e outros. Noções básicas de funcionamento de serviços funerários na área do cemitério. Noções básicas sobre a 
exumação de cadáver. Noções de pequenos reparos na área de construção. Caiação, pinturas de paredes e muros do cemitério. 
Conhecimento sobre a finalidade das ferramentas de trabalho. Uso e cuidados com ferramentas. Organização do local de trabalho e 
processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, 
segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas 
de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e 
armazenamento do lixo. Comportamento no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. 
Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Estatuto do 
Servidor Público. Demais conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ELETRICISTA DE VEÍCULOS: Instalações e consertos de circuitos elétricos veículos automotores; 
Montagem, reparo e instalação de chicotes elétricos; Instalação de Som, Ar condicionado, limpadores de pára-brisas; Sistema de 
partidas; Sistema de luzes; Sistema de injeção eletrônica, Elaboração de orçamentos de serviços elétricos; Uso e cuidados de 
ferramentas; sua identificação e finalidades; Estrutura elétrica, aparelhos e equipamentos; Regras de hierarquias no serviço público 
municipal; regras de comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o 
público interno e externo e colegas de trabalho. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE GARI: Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de 
primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. 
Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Comportamento no local de 
trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais conhecimentos 
sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE GUARDA: Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções 
básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e 
prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Comportamento 
no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais 
conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
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ESPECÍFICA PARA O CARGO DE MONITOR DE ESPORTES: Aspectos gerais da redação oficial. Gestão de qualidade: ferramentas e 
técnicas. Administração e organização. Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Relações humanas 
e interpessoais e noções de esportes como segue: Voleibol: regras, regulamento, competição, histórico, sistemas táticos, atualidades; 
Basquetebol: regras, regulamentos, competições, sistemas táticos, histórico, atualidades; Handebol: regras, regulamento, competições, 
sistemas táticos, histórico, atualidades; Atletismo: regras, regulamentos específicos das modalidades, histórico, provas, corridas, 
arremessos, competições, olimpíadas, atualidades; natação: regras, regulamentos, competições, atualidades, índices técnicos, 
olimpíadas, histórico; Futebol de Campo: regras, regulamentos, histórico, atualidades, competições, sistemas táticos; futsal: regras, 
regulamentos, atualidades, histórico, competições, sistemas táticos; Karatê: regras, regulamentos, histórico, origem do karatê, 
graduações, atualidades; Xadrez: regras de movimento; funções de peças, regulamentos, histórico. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE MOTORISTA: Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de 
eletricidade de autos; Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veículos; 
Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, 
condições de freio, pneus, etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; 
Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do 
CONTRAN. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: Legislação de Trânsito; Sinalização; Direção 
Defensiva; Primeiros Socorros ou Suporte Básico de Vida; Cidadania e Meio Ambiente; Noções Básicas de Mecânica, Operação e 
Manutenção Preventiva dos Equipamentos pesados, tais como: Motoniveladora, Pá Carregadeira e Retroescavadeira; Conhecimento de 
Sistema de Funcionamento dos Componentes dos Equipamentos como: Leitura do Painel, Alavancas, Nível de Óleo, de Água, Condições 
de Freio, Pneus, etc; Diagnósticos de Falhas de Funcionamento dos Equipamentos. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PEDREIRO: Conhecimentos das ferramentas e materiais de construção civil para o exercício pleno 
da função. Marcação de obra. Tipos de Fundações. Impermeabilizações. Concreto armado. Armações em aço. Conhecimentos do 
sistema de metragem linear. Cubicagem. Concretagem. Preparação e utilização de massas. Execução e resolução de problemas em 
alvenaria. Revestimento de pisos e paredes: materiais empregados, técnicas de execução. Telhados: materiais empregados, estruturas 
utilizadas, coberturas utilizadas. Pintura e repintura. Instalações hidrossanitárias. Tipos de utilização de ferramentas inerentes a função. 
Normas técnicas e de segurança aplicadas ao trabalho da respectiva área. Noções de leitura e interpretação de projetos de construção 
civil atinentes à execução das funções. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PINTOR: Conhecimento sobre equipamentos e materiais de pintura. Tintas: tipos e uso; preparação; 
armazenamento; manuseio de tintas e vernizes em geral. Preparação das superfícies para aplicação de pintura. Organização do local de 
trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros 
socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. 
Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, 
coleta e armazenamento do lixo. Comportamento no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na 
atividade. Regras básicas de comportamento profissional para o trato diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. 
Estatuto do servidor público. Demais conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE RECEPCIONISTA: Deveres e responsabilidades do recepcionista; Noções de estrutura 
organizacional e hierarquia. Características do profissional de atendimento ao público: organização pessoal, agenda e espaço de 
trabalho; Eficiência no uso do telefone: tonalidade de voz, dicção, clareza e objetividade; Normas de atendimento ao público. Noções 
gerais sobre de protocolo e entrega de correspondências internas e externas. Recepção e distribuição da correspondência; Pronomes de 
tratamento. Boas maneiras e apresentação pessoal. A inviolabilidade, o sigilo das comunicações e dos telefonemas e a Constituição 
Federal. Comunicação escrita: recados, anotações e bilhetes; Raciocínio lógico, iniciativa, decisão e atenção concentrada. Ligações e 
operações telefônicas; como proceder nas ligações interurbanas e internacionais; ligações telefônicas à cobrar; o fax e a secretária 
eletrônica; uso e conservação do equipamento de telefonia. Auto-estima, Motivação e Relações interpessoais; Noções de postura e ética 
profissional. Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de 
discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 
ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, 
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos 
comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). 
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ESPECÍFICA PARA O CARGO DE SERVENTE: Organização do local de trabalho e processos de trabalho. Boas maneiras. Noções 
básicas de primeiros socorros, higiene pessoal, meio ambiente, primeiros socorros, segurança e acidentes do trabalho suas causas e 
prevenção. Prevenção e combate a princípios de incêndio. Ética no trabalho. Normas de segurança, conceito de proteção e 
equipamentos de proteção. Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Comportamento 
no local de trabalho, utilização de equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na atividade. Estatuto do servidor público. Demais 
conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com o cargo. 
 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Agente Administrativo 
Agente Ambiental 
Fiscal da Vigilância Sanitária 
Fiscal de Obras e Posturas 
Pregoeiro 
 
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e 
meio de circulação de textos diversos (dentre outros, bulas, provérbios, charges, receitas médicas e culinárias, notícias, tirinhas, cartuns, 
anúncios, reportagens, contos, fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, 
pronome, preposição...) suas flexões, classificações e emprego. Frase, oração e período: termos principais da oração (classificações). 
Novo acordo ortográfico. 
 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO: Sistema de medida. Sistemas de numeração. Sistema 
métrico decimal, unidade de comprimento, unidades usuais de tempo. Matemática comercial: Razões e proporções; Grandezas diretas e 
inversamente proporcionais; Regra de três simples e compostas; Porcentagem; Juros Simples. Problemas com números naturais. 
Divisibilidade. Potenciação (propriedades). Números negativos (soma, divisão, multiplicação, subtração). Equação e Inequação. Números 
inteiros. Médias (média aritmética e ponderada). Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Raiz. Fração (classificação, 
simplificação, operação). Conjunto de números naturais. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO: Política e Economia nacionais. Sociedade 
e costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). 
História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente. Perfil do Municipio: Localização do 
Município no Estado, inclusive área territorial, número de habitantes e eleitores, municípios vizinhos, núcleos rurais, principais rios e 
córregos, aspectos mais importantes da flora e da fauna, principais produtos agrícolas e pecuária praticada, meio de transporte, criação, 
emancipação e instalação do município, sinopse histórica.  
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO: Princípios da administração pública. Poderes da Administração. 
Administração direta e administração indireta. Redação empresarial e oficial. Atos e contratos administrativos. Envio e recebimento de 
correspondência. Documentação e arquivo. Serviços públicos. Lei de Licitações e Contratos (Lei Complementar nº 101/2000). Conceitos 
de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 
Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e 
pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos 
para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos 
e planilhas (Ex.: Word, Excel). 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AGENTE AMBIENTAL: Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização 
e princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde. Política Nacional de 
Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas 
de Informação em Saúde. Vigilância ambiental e Doenças de Notificação Compulsória. A Saúde no contexto da Seguridade Social. Saúde 
Complementar. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Situação de saúde, políticas públicas e organização de programas e serviços 
para segmentos populacionais estratégicos. Educação em saúde. Políticas Nacionais na área da saúde. Noções de Informática: 
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer 
(Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de 
texto; Utilização de Mala Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em 
planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; 
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Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do 
pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE FISCAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Código de Saúde Lei 701/2011 , leis complementares e 
decretos municipais que tratam de assuntos que envolvam a vigilância sanitária; Noções de meio-ambiente: saneamento básico; poluição 
atmosférica e sonora. Noções de vigilância nutricional e de alimentos: produção, armazenagem, distribuição e qualidade de alimentos. 
Noções das condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. Realização de visitas domiciliares, formação 
de inquéritos epidemiológicos, busca ativa, controle de zoonoses, atividades educativas referentes a prevenção e bloqueio da 
disseminação de doenças transmissíveis. 6. Noções de instauração de Processos Administrativos Sanitários. Noções de Informática: 
Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais (Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer 
(Encontrar arquivos, copiar, apagar, renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de 
texto; Utilização de Mala Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em 
planilhas eletrônicas, formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; 
Envio e recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do 
pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.  
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Lei 240/1991 Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e 
modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos 
comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. 
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, 
conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia 
de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PREGOEIRO: Legislação que trata das licitações da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02, decretos e 
regulamentos específicos; Base Legal: Princípios Aplicáveis ao Pregão; Vantagens do  Pregão; Designação do Pregoeiro/Equipe de 
apoio; Perfil do Pregoeiro; Atribuições da Autoridade Competente e do Pregoeiro; Fase Preparatória do Pregão Presencial e Eletrônico; 
Fase Externa do Pregão Presencial e Eletrônico; Recursos no Pregão; Adjudicação/Homologação; Penalidades; Elaboração do Edital do 
Pregão. Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de 
busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos 
e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos 
para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos 
e planilhas (Ex.: Word, Excel). 

 
ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

Técnico em Enfermagem 
Técnico em Raio X 
Técnico em Informática 
 
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e 
meio de circulação de textos diversos (dentre outros, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, 
anúncios, artigos científicos e de opinião...); Classes de palavras (flexões, classificações e emprego); Pontuação (classificação e 
emprego); Frase (classificações); Período (termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração); Períodos compostos 
por coordenação e subordinação (classificações); Orações reduzidas; Concordância 
verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Denotação e conotação; Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Pontuação; Novo 
acordo ortográfico. 
 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO: Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; 
operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo 
comum. Números fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações 
com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos 
e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: 
Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. 
Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e montante. 
Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas 
incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do 
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teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória 
Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS: Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais (música, 
literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais. 
Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente.  
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros 
utilizados em saúde pública (indicação, contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e 
soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem 
e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-
uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar. Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e 
desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, 
infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, 
amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de 
enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos seguintes 
sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; 
Sistema digestivo: gastrites e úlceras pépticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema neurológico: caracterização dos níveis de 
consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculoesquelético: traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); 
Procedimentos básicos de enfermagem: verificação da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de 
curativos), administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: Lei do exercício 
profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional. SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único 
de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. 
Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política 
Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores 
de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM RAIO X: Física da Radiação (Natureza, Produção e Propriedades dos Raios X); 
Constituição e Funcionamento dos Aparelhos de Raios X; Constituição dos Tubos Formadores de Raios X; Unidade de dose e dosimetria; 
Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico; Fatores que influem na formação das imagens radiográficas; Os efeitos biológicos e 
os riscos associados aos Raios X; Radioproteção; Técnicas Radiográficas na Rotina Médica; Anatomia Radiográfica das principais 
incidências médicas; Técnicas Radiográficas Odontológicas; Anatomia Radiográfica das principais incidências odontológicas; Erros nas 
radiografias; Garantia de qualidade. SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e 
controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de 
saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política 
Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em 
Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Hardware - Tipos de Computadores. Estrutura dos Micros Padrão PC: 
Processador (CPU). Memória: RAM, Cache, ROM. Barramentos: Clock, Reset. Memória de Massa (secundária): Tipos de Meios de 
Armazenamento. Princípios Básicos de Armazenamento de Dados: Formatação, Sistema FAT, Particionamento, Boot. Dispositivos de 
Entrada e Saída (inclusive conectores). Softwares - Software Básico: Conceitos Básicos, Funções, Características e Estrutura de um 
Sistema Operacional. Microsoft Windows 2000 e XP: Instalação e Manutenção do Windows; Instalação de Periféricos no Windows (Plug-
and-Play ou não); Instalação de Programas no Windows: Requisitos de Sistema, Programas Comerciais, Shareware e Freeware, 
Licenças de Software, Versões e Registro de Software. Configuração (Painel de Controle), Gerenciador de Arquivos (Windows Explorer). 
Utilitários: Softwares para Recuperação de Dados, Compactadores, Antivírus, Desfragmentadores de Disco, Softwares de Backup. 
Administração de servidores, servidor proxy, servidor de e-mail, gerenciamento de rede distribuída, firewall e mascaramento. Aplicativos 
(MS Office 2003) - Processadores de Texto: Barra de menu e barra de ferramentas; Edição de texto; Formatação a nível de caractere, 
parágrafo e documento. Outros Recursos: tabelas, estilos, índices, notas de rodapé e figuras; Planilhas Eletrônicas: Barra de menu e 
barra de ferramentas, Pasta e Planilhas, Formatos de Células, Fórmulas, Funções e Gráficos; Banco de Dados: Conceitos Básicos e 
Funcionamento, Barra de menu e barra de ferramentas, Tabelas, Formulários, Consultas e Relatórios. Linguagens de Programação: 
Linguagem de Baixo Nível; Linguagem de Alto Nível; Interpretadores e Compiladores. Tecnologia de Redes Locais e Redes de Longa 
Distância: Topologias; Cabeamento (tipos de cabo, utilização dos cabos, cabeamento estruturado); Equipamentos de rede (Placas, Hub, 
Switch, Roteador e Modem), Padrões e protocolos para Redes de Longa Distância; Padrões IEEE para Redes Locais: Ethernet – 
IEEE802.3, Fast Ethernet – IEEE802.3u, Gigabit Ethernet – IEEE802.3z; Arquitetura de protocolos TCP/IP: Protocolo de rede IP, 
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Protocolo de Transporte TCP e UDP, Serviços de Aplicação; DNS, SMTP, POP3, FTP, Telnet, HTTP; Conceitos Básicos de Internet e 
Intranet; Segurança em rede de computadores. 
 
 

ENSINO SUPERIOR 
Assistente Social 
Biólogo 
Controlador Interno 
Enfermeiro 
Fisioterapeuta 
Fonoaudiólogo 
Gestor Público 
Médico (Cirurgião Clínico Geral) 
Médico Veterinário 
Nutricionista 
Odontólogo 
Procurador Jurídico 
Professor Nível II - Geografia 
Professor Nível II - I a V ano 
Professor Nível II - Língua Portuguesa 
Professor Nível II – Matemática 
Professo Nível II - Inglesa 
Psicólogo 
Químico 
 
PORTUGUÊS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de 
circulação de textos diversos (dentre outros, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, anúncios, artigos 
científicos e de opinião...); Classes de palavras (flexões, classificações e emprego); Pontuação (classificação e emprego); Frase 
(classificações); Período (termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração); Períodos compostos por coordenação e 
subordinação (classificações); Orações reduzidas; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Denotação e conotação; 
Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Pontuação; Novo acordo ortográfico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO SUPERIOR: Política e Economia nacionais. Sociedade e 
costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). 
História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio ambiente. Perfil do Municipio: Localização do 
Município no Estado, inclusive área territorial, número de habitantes e eleitores, municípios vizinhos, núcleos rurais, principais rios e 
córregos, aspectos mais importantes da flora e da fauna, principais produtos agrícolas e pecuária praticada, meio de transporte, criação, 
emancipação e instalação do município, sinopse histórica.  
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes 
ideopolíticos. O espaço ocupacional e as relações sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto 
conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do 
Serviço social e as diferentes estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social 
na esfera pública, privada e nas ONG’s. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção 
e a elaboração de planos, programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: 
as novas exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço 
Social. Os fundamentos éticos da profissão. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da 
Assistência Social/SUAS suas interfaces com os segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, pessoa com deficiência. A 
política social brasileira e os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: bolsa família, PETI, Agente Jovem etc. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE BIÓLOGO: Diversidade da vida e saúde: noções de Microbiologia e de Parasitologia; doenças de alta 
incidência e surtos epidemiológicos causadas por vírus, bactérias, protozoários e helmintos; higiene e saúde; doenças sexualmente 
transmissíveis; condições de saúde do brasileiro. Biologia celular e continuidade da vida: Citologia, estrutura da célula (membranas, 
transporte através de membranas); citoplasma e núcleo; síntese de macromoléculas, função e diferenciação celular; noções de 
imunologia (anticorpos, vacinação, imunização); noções de Genética e reprodução humana; divisão celular: cromossomas, código 
genético, genoma; ácidos nucléicos, hereditariedade e Leis de Mendel; Embriologia, fisiologia e anatomia dos aparelhos reprodutores 
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feminino e masculino; métodos anticoncepcionais, métodos de inseminação. Clonagem e células–tronco. Anatomia, Histologia e 
Fisiologia Humanas: Histologia dos tecidos epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, glandular e secretor; funções vitais (nutrição e 
digestão, respiração, circulação, excreção, funções do sistema endócrino e do sistema nervoso central e periférico, componentes 
sensoriais e motores); Anatomia dos órgãos e sistemas. Bioquímica e Farmacologia: Química celular: substâncias orgânicas, enzimas, 
bioquímica da célula, vitaminas (doenças carenciais); metabolismo energético; doenças do metabolismo; doenças do príon; noções de 
farmacologia e terapêutica. Noções de ecologia. Ecologia de populações. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. Biogeografia. Recursos 
hídricos, conservação das bacias hidrográficas, recursos e danos ambientais. Bioestatística. SUS: Organização dos serviços de saúde no 
Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. 
Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção 
Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. 
Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação 
Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE CONTROLADOR INTERNO: Orçamento Público: Processo Orçamentário. Planos, Programas, 
Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual. Orçamento - Programa. Planejamento: Conceitos. Princípios. Dispositivos Constitucionais. 
Abrangência dos Instrumentos de Planejamento: Orçamento Fiscal; da Seguridade Social; Investimentos das Empresas Estatais. Plano 
Plurianual: Dispositivo Constitucional - Definição e Objeto. Prazos e Vigência. Lei Orçamentária Anual: Conceituação. Conteúdo. 
Princípios orçamentários. Competência. Vigência e Prazos. A organização do processo de elaboração do orçamento. Lei de Diretrizes 
Orçamentárias: Função. Princípios Básicos. Prazos e Vigência. Execução Orçamentária. Quadro de Detalhamento da Despesa. Créditos 
Orçamentários. Empenho. Liquidação. Pagamento. Restos a Pagar. Despesas de Exercícios Anteriores. Sistema Orçamentário: As 
Classificações Orçamentárias - Institucional e Funcional Programática; Categorias Econômicas - Receita; Categorias Econômicas - 
Despesa. Controle e Avaliação da Execução Orçamentária. O Controle Interno. O Controle Externo. Aspectos do Controle. Os Relatórios 
de Gestão Fiscal. Convênios e Prestação de Contas. Contabilidade Pública: Legislação básica (Lei Federal nº 4.320/64). Conceito, 
objeto e princípios fundamentais. Regimes contábeis; Campo de aplicação. Receita e despesa orçamentária: conceito, classificação e 
estágios. Créditos adicionais. Receitas e Despesas Extraorçamentárias: restos a pagar, depósitos, serviços da dívida a pagar e débitos 
de tesouraria. Adiantamentos para posterior prestação de contas. Balanços financeiro, patrimonial e orçamentário e demonstrativo das 
variações patrimoniais. Inventário na administração pública. Conhecimentos básicos sobre a Lei Complementar nº 101/2000. Direito 
Constitucional: Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Constituição Federal: conceito e classificação. Normas constitucionais: 
classificação, normas constitucionais programáticas e princípios constitucionais. Poder Constituinte. Hierarquia das Normas Jurídicas. 
Princípio da Supremacia da Constituição. Controle de constitucionalidade das leis. Inconstitucionalidade: normas constitucionais e 
inconstitucionais. Inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. 
Arguição direta de preceito fundamental. Direitos e garantias individuais e coletivos. Regime constitucional da propriedade. Federação 
brasileira: características, discriminação de competência na Constituição de 1988. Organização dos Poderes: União, Estado-membro, 
Municípios. Servidores públicos: princípios constitucionais. Ministério Público: princípios constitucionais. Limitações constitucionais do 
poder de tributar. Da Ordem econômica e financeira. Da Administração Pública na Constituição Federal de 1988. Meio ambiente. Direitos 
e interesses das populações indígenas. Interesses difusos e coletivos. Direito Administrativo: Organização Administrativa. Princípios 
Fundamentais. Administração Direta, Indireta e Fundacional. Controle da Administração. Tipos e formas de controle. Controle 
Administrativo. Controle Legislativo. Controle Interno. Serviços Públicos. Conceito. Classificação. Formas de execução. Competência da 
União, Estados e Municípios. Licitações. Princípios. Obras, Serviços de Engenharia e demais serviços. Modalidades. Publicações. 
Dispensas e Inexigibilidades. Procedimentos licitatórios. Processamento e julgamento. Instrumentos convocatórios. Tipos. Anulação e 
Revogação. Contratos. Normas Gerais. Cláusulas essenciais. Cláusulas exorbitantes. Formalização. Garantias contratuais. Duração e 
prorrogação. Alteração. Nulidade. Execução. Inexecução. Rescisão. Sanções Administrativas. Tutela judicial. Poderes da Administração. 
Normativo. Disciplinar. Decorrente da Hierarquia. Poder de Polícia. Conceito. Polícia administrativa e judiciária. Meios de Atuação. 
Características. Limites. Atos Administrativos. Atos da Administração. Conceito. Atributos. Elementos. Discricionariedade e Vinculação. 
Classificação. Atos Administrativos em espécie. Extinção; Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 – Regulamenta Licitações e contratos da 
administração pública. Lei Orgânica Municipal. Decreto Lei 201 de 27 de fevereiro de 1997 – Dispoe sobre a responsabilidade do prefeito 
e vereadores e da outras providências.  
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO: Administração em Enfermagem de Saúde Pública. Técnicas Básicas de 
Enfermagem. Assistência de Enfermagem na Atenção Integral à Mulher no Ciclo Grávido - Puerperal. Assistência de Enfermagem na 
Atenção Integral à Criança. Crescimento e desenvolvimento. Controle das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças 
diarréicas e prevenção a acidentes e intoxicações. Vacinação. Aspectos imunológicos e operacionais. Vacinas utilizadas. Conservação. 
programa e avaliação. Participação do Enfermeiro no Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes em Nosso Meio. 
Assistência de Enfermagem ao Adulto à Nível Ambulatorial. SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de 
Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. 
Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política 
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Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores 
de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA: Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores 
e do tronco; neuroanatomia; anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; fisiologia: respiratória, cardiovascular, 
articular e do envelhecimento; Avaliação e conduta fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares (afecções vasculares periféricas 
crônicas e agudas, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana), pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções 
pleurais, bronquiectasia, Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos 
torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas (artroses, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico), 
geriátricas (osteoporose, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência urinária), traumatoortopédicas (desvios da 
coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de partes moles, lesões articulares, complicações osteoarticulares pós-traumáticas: rigidez, 
distrofia simpático-reflexa, síndrome compartimental), neurológicas (acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular, 
polineuropatias, doenças extra-piramidais, lesões de nervos periféricos e paralisia facial) e dermatológicas (paciente queimado, úlceras 
de pressão); Fisioterapia em pré e pós-operatório de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em Terapia Intensiva: 
avaliação fisioterapêutica e radiológica do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do sistema respiratório, síndrome 
de imobilismo, noções de assistência ventilatória, monitorização respiratória e desmame; Fisioterapia Geral – cinesioterapia, eletroterapia, 
termoterapia, fototerapia. SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle 
social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. 
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de 
Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. 
Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE FONOAUDIÓLOGO: Disfonias: Anátomo.fisiologia, avaliação, classificação, prevenção e tratamento. 
Laringectomizado: classificação, etiologia e tratamento. Motricidade oral: avaliação e tratamento. Fissura: avaliação, diagnóstico e 
tratamento. Gagueira: conceito, etiologia, classificação e tratamento. Afasia e Disartria: conceito, neurofisiologia, avaliação, classificação 
e distúrbios associados. Audiologia: anátomo.fisiologia da audição, patologias do sistema auditivo, classificação das perdas auditivas, 
avaliação audiológica, próteses auditivas e reabilitação da deficiência auditiva. Atraso de Linguagem: conceito, etiologia, classificação, 
prevenção e tratamento. Distúrbios da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico, etiologia e intervenção. SUS: Organização dos serviços 
de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação 
do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de 
Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. 
Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação 
Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE GESTOR PÚBLICO: CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS: Contabilidade Geral: 1. Princípios 
fundamentais de contabilidade. 2. Patrimônio: Componentes Patrimoniais - Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). 
Equação fundamental do patrimônio. 3. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 4. Conta: conceito. Débito, crédito e saldo. 
Teorias, função e estrutura das contas. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados. Contabilidade Pública: 1. Conceito, 
objeto e regime. Campo de aplicação. 2. Conceitos e Princípios básicos da Lei n° 4.320/64 3. Sistemas de Contas. 4. Variações 
Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas Orçamentárias e Extra-orçamentárias. 5. Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: 
Previsão de Receita, Fixação de Despesa, Descentralização de Crédito, Liberação Financeira, Realização de Receita e Despesa 6. 
Balancete: características, conteúdo e forma. 7. Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço 
Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais de acordo com a Lei n° 4.320/64. 8. Conceitos de Contabilidade Pública 
presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDA) e Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Finanças Públicas: Finanças públicas na Constituição de 1988. 2. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios 
orçamentários. Normas gerais de direito financeiro (Lei n° 4.320/64). Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. 3. 
Despesa pública. Conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de execução da despesa pública: empenho, liquidação e 
pagamento. Disciplina constitucional e legal dos precatórios. Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, efeitos no 
planejamento e no processo orçamentário; limites para despesas de pessoal; limites para dívida; regra de ouro; mecanismos de 
transparência fiscal. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Geral: 1. Natureza e evolução do pensamento administrativo: abordagens clássica, 
humanista, burocrática, sistêmica e contingencial. 2. Planejamento: planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários; 
gerenciamento de projetos; gerenciamento de processos. 3. Processo decisório: técnicas de análise e solução de problemas; fatores que 
afetam a decisão; tipos de decisões. 4. Mudança organizacional: forças internas e externas. Processo de mudança: o papel do agente e 
métodos de mudança. 5. Coordenação: necessidade, problemas, métodos. 6. Gestão de pessoas. 7. Comunicação organizacional: 
habilidades e elementos da comunicação. 8. Gestão da informação e do conhecimento. Pública: 1.Evolução da administração pública no 
Brasil (após 1930). Reformas Administrativas. 2. Análise crítica aos modelos de gestão pública: patrimonialista, burocrático e gerencial. 3. 
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Conceitos de Eficiência, Eficácia e Efetividade aplicados à Administração Pública: avaliação e mensuração do desempenho 
governamental. 4. Processos participativos de gestão pública: orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade, ouvidorias, 
governança interna e externa. 5. Novas formas de gestão de serviços públicos: formas de supervisão e contratualização de resultados; 
horizontalização; pluralismo institucional; prestação de serviços públicos e novas tecnologias. 6. Os controles interno e externo. 
Responsabilização e Prestação de Contas. Controle e Desempenho. Transparência. ECONOMIA E AUDITORIA: Economia: 1. Contas 
nacionais, contas no Brasil, agregados monetários, criação e destruição de moedas e multiplicador monetário, contas do sistema 
monetário, balanço de pagamento, evolução do balanço de pagamentos no Brasil. 2. Principais modelos macroeconômicos: modelo 
clássico, modelo keynesiano, modelo IS/LM, oferta e demanda agregadas. Modelo de crescimento. Modelo de escolha intertemporal 
(consumo, investimento, gastos do governo e conta corrente). 3. Objetivos e instrumentos da política monetária, regime de metas para 
inflação. 4. Regras de política monetária. Modelos de credibilidade monetária. 5. Política fiscal, déficit e dívida pública. Déficit público no 
Brasil. 6. Modelos de determinação de renda e economias fechadas e abertas. 7. Regimes cambiais e taxa de cãmbio de equilíbrio. 8. 
Teoria dos ciclos econômicos. 9. Teoria do consumidor. 10. Teoria da firma. Estrutura de mercado e formação de preço, análise de 
concentração. 12. Teoria dos jogos. 13. Falhas de mercado: informação assimétrica, seleção adversa e risco moral. 14. Externalidades e 
bens públicos. Auditoria: 1. Governança e Análise de risco. 2. Governança no setor público. 3. Papel da Auditoria na estrutura de 
governança. 4. Finalidades e objetivos da auditoria governamental: abrangência de atuação, formas e tipos. 5. Relatório Circunstanciado. 
6. Normas de Auditoria Independente. 7. Normas de Auditoria Interna. 
 
ESPECÍFICA PARA MÉDICO (CIRURGIÃO CLÍNICO GERAL): Exame periódico de saúde. Intoxicações exógenas. Trombose venosa 
profunda e suas complicações. Abordagem ao paciente portador de choque. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico. 
Hemorragias digestivas. Neoplasias. Insuficiência hepática e renal e suas complicações. Coagulopatias. Osteoporose. Lupus eritematoso 
sistêmico. Dengue. Infecções de pele. Doenças de Alzheimer e de Parkinson. Conjuntivites. Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão 
Arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais. Cefaléias. Febre de Origem Indeterminada. Diarréias. Úlcera Péptica. Hepatite. 
Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Insuficiência Cardíaca. Alcoolismo. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Cardiopatia Isquêmica. 
Arritmias Cardíacas. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Asma Brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. 
Leishmaniose. Infecção Urinária. Epilepsia. Febre Reumática. Artrites. Acidentes por Animais Peçonhentos. Micoses Superficiais. 
Obesidade. Dislipidemias. SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle 
social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. 
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de 
Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. 
Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE 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, 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. 
SUS: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da 
gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na 
área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política 
Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e 
Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA: Princípios Básicos de Nutrição: digestão, absorção e metabolismo dos macro e 
micronutrientes. Nutrição nas diferentes fases do ciclo vital: gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e 
velhice. Prescrição Dietética: Planejamento de cardápios e Adequação Nutricional. Dietoterapia em condições clínicas específicas: 
doenças carenciais, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, 
nefropatias, distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS. Atenção ambulatorial e domiciliar. Indicadores e diagnóstico do estado 
nutricional. Avaliação bioquímica. Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de nutrientes. Aconselhamento 
nutricional. Terapia nutricional enteral. Higiene e Segurança Alimentar: APPCC. Microbiologia de Alimentos. Contaminação dos 
Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e Gerenciamento em UANs: Compra, Armazenamento e Estoque. Análise de custos. 
Padronizações e Rotinas. Dimensionamento, Recrutamento, Seleção e Capacitação de RH. Aspectos epidemiológicos em carências 
nutricionais (desnutrição, hipovitaminose A, anemia ferropriva, Cárie dental) e doenças crônicas não trnsmissíveis (diabetes, obesidade, 
dislipidemia). Indicadores e intervenções. Programas de Assistência à Saúde da Criança e da Mulher. Avaliação nutricional em 
coletividades. Nutrição na promoção da saúde. Políticas e programas de alimentação e nutrição: Programa Nacional de Alimentação 
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Escolar, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Nutrição e sua relação com a saúde 
da Comunidade. Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Educação Nutricional. SUS: Organização dos serviços de saúde no 
Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. 
Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção 
Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. 
Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação 
Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO: Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e 
Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a 
Odontogia. Materiais Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos-Integrados. SUS: Organização dos 
serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e 
legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política 
Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da 
Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação 
Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO: Direito Constitucional - A Constituição da República Federativa, de 05 de 
outubro de 1988. Princípios fundamentais: Fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e princípios norteadores das 
relações internacionais. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; Nacionalidade; 
Direitos políticos. Da organização do Estado: Organização política administrativa; A União; Os Estados; O Município; O Distrito Federal e 
Territórios. Da Administração Pública: Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e militares. Poderes da União; O poder 
legislativo: O Congresso Nacional e suas atribuições; A Câmara dos Deputados; O Senado Federal; O Processo Legislativo; A 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O poder executivo: O Presidente e vice-Presidente da República; Atribuições e 
responsabilidades do Presidente da República. O poder Judiciário: O Supremo Tribunal Federal; O Superior Tribunal de Justiça; Tribunais 
Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos Estados. Finanças Públicas. Ordem econômica e financeira. Direito 
Administrativo - Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; 
Princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade). Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; 
Competência. Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; 
Poder de polícia. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação. Organização 
Administrativa: Administração direta e indireta; Centralização e descentralização. Licitações. Contratos Administrativos. Servidor Público: 
Regime Jurídico Único; Deveres; Proibições; Acumulação; Responsabilidade e penalidades; O processo disciplinar. Direito Tributário - 
Competência Tributária e Limitações Da Competência Tributária Impostos, Taxas e Contribuição De Melhoria Distribuição Da Receita 
Tributária Vigência Da Legislação Tributária Aplicação Da Legislação Tributária Interpretação Da Legislação Tributária Obrigação 
Tributária: Fato Gerador; Sujeito Ativo; Sujeito Passivo; Solidariedade. Responsabilidade Tributária. Crédito Tributário: Constituição; 
Suspensão; Extinção. Exclusão Do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Administração Tributária: Fiscalização; 
Dívida Ativa; Certidões Negativas. Execução Fiscal Judicial. Direito Civil – Teoria geral do Direito Civil; Eficácia da lei no tempo; Eficácia 
da lei no espaço; Personalidade e capacidade; Dos fatores Jurídicos: do ato Jurídico; do negócio Jurídico; modalidades do ato e negócio 
Jurídico; do erro; do dolo; da coação; da lesão; Da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; Da decadência. Obrigações: 
Fontes das obrigações; Elementos da obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações e suas classificações: obrigação de dar, fazer e não 
fazer; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações objetivamente múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações solidárias. 
Da consignação em pagamento; Da sub-rogação; Da dação em pagamento; Da novação; Da compensação; Da confusão; Da remissão; 
Da mora; Da arras; Da cláusula penal; Da responsabilidade e seus fundamentos. Contrato: Classificação do contrato; Formação do 
contrato; Transmissão do contrato; Extinção do contrato; Dos vícios redibitórios; Da evicção; Dos contratos em espécie: compra e venda; 
modalidades especiais de compra e venda; alienação fiduciária em garantia; permuta; doação. Direito Previdenciário - Seguridade social: 
Origem e evolução legislativa no Brasil; Conceituação; Organização e princípios constitucionais. Legislação previdenciária: Conteúdo, 
fontes, autonomia; Aplicação das normas previdenciárias (Vigência, hierarquia, interpretação e integração); Orientação dos tribunais 
superiores. Regime geral de previdência social: Segurados obrigatórios; Segurado facultativo; Trabalhadores excluídos do regime geral. 
Financiamento da seguridade social: Receitas da União; Receitas das contribuições sociais; Salário-decontribuição; Arrecadação e 
recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social (Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal; Obrigações da 
empresa e demais contribuintes; Prazo de recolhimento; Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária; Obrigações 
acessórias). Responsabilidade solidária: conceito, natureza jurídica e características. Notificação fiscal de lançamento de débito. 
Parcelamento de contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social. Decadência e prescrição. Restituição e compensação 
de contribuições. Isenção de contribuições: requisitos, manutenção e perda. Matrícula da empresa. Prova de inexistência de débito. 
Crimes contra a seguridade social. Infrações à legislação previdenciária. Recurso das decisões administrativas. Dívida ativa: inscrição e 
execução judicial. Plano de benefícios da previdência social: beneficiários, espécies de prestações, benefícios, disposições gerais e 
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específicas, períodos de carência, salário-de-benefício, renda mens7al do benefício, reajustamento do valor dos benefícios. Manutenção, 
perda e restabelecimento da qualidade de segurado. Lei Orgânica Municipal. Lei Complementar nº 101/2000. Decreto Lei 201 de 27 de 
fevereiro de 1997 – Dispoe sobre a responsabilidade do prefeito e vereadores e da outras providências. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL II GEOGRAFIA: Evolução do pensamento geográfico; O ensino da Geografia 
no ensino fundamental; Conceitos: Espaço, Região e Território; A localização e a representação do espaço geográfico; Mapas: 
convenções cartográficas e escalas; Os domínios naturais; Os grandes conjuntos climato-botânicos; O quadro geomorfológico da Terra; A 
ação do homem nos principais domínios naturais: equilíbrio/ desequilíbrio ecológico; As teorias demográficas; O crescimento da 
população no mundo; Fatores das migrações e a distribuição da população no mundo; A industrialização e os fatores de sua localização; 
A importância da indústria para a sociedade moderna; A evolução da industrialização; A divisão internacional do trabalho; A construção 
do espaço urbano e a relação campo/cidade: O meio técnico-científico; A metropolização e a desmetropolização; Os espaços agrários 
mundiais e suas características; A revolução técnico-científica e suas conseqüências; O processo de globalização/ fragmentação no 
mundo; A importância das transnacionais no processo de globalização; Os grandes conjuntos regionais; Os blocos econõmicos mundiais; 
Japão e Tigres Asiáticos; China e suas transformações econômicas; O Oriente Médio seus conflitos e importância geográfica e 
econõmica; O Leste Europeu e a transição para o capitalismo; A América Latina e o Mercosul; EUA: contradições e dilemas de sua 
hegemonia; Cuba: perspectivas e desafios da atualidade; África: as diversidades regionais; África: a periferia do mundo; Brasil: quadro 
geomorfológico brasileiro; Espaço Agrário: forma e organização do espaço agrário brasileiro; Os movimentos migratórios no Brasil; 
Hierarquia e rede urbana no Brasil; A industrialização brasileira; Problemas ambientais no Brasil. Teoria e Prática da Educação - 
Conhecimentos Político-Pedagógicos - Função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática 
e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos políticopedagógicos. A educação básica no Brasil: 
acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica: LDB Lei Federal no 9394/96; princípios e fins da 
educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais. Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da 
Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e 
a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; 
tendências pedagógicas na prática escolar. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL II - I A V ANO: Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-
Pedagógicos - Função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos políticopedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; 
inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica: LDB Lei Federal no 9394/96; princípios e fins da educação nacional; 
diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais. Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da Prática de Ensino: 
processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação 
escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências 
pedagógicas na prática escolar. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com 
números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema Métrico 
Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos 
números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau. 
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média aritmética simples e ponderada. 
Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com 
polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de 
problemas. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º 
grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, 
cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL II LÍNGUA PORTUGUESA: Estudo de texto informativo e/ou literário. 
Conhecimentos lingüísticos: Ortografia; O nome e seu emprego; O verbo: flexão, emprego de tempos e modos; o pronome e seu 
emprego; Regência verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Estrutura da oração e do período; aspectos sintáticos e 
semânticos, processo de coordenação e subordinação. Figuras de linguagem. Séries sinonímicas, homonímicas e paronímicas. 
Pontuação: A variação lingüística: as diversas modalidades do uso da língua. Formação de palavras. Literatura: Literatura 
contemporânea. Alfabetização e Lingüística. Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-Pedagógicos - Função social e 
política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; 
colegiados escolares; projetos políticopedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar. A 
organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96; princípios e fins da educação nacional; diretrizes curriculares para o 
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ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e 
conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos 
de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências pedagógicas na 
prática escolar. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR NÍVEL II MATEMÁTICA: Conjuntos e operações; Operações em R; M.M.C. e M.D.C.; 
Números primos; Critérios de divisibilidade Equações; Inequações; Sistemas de medidas (comprimento, massa, capacidade e tempo); 
Sistema de equações; Cálculo literal (soma, subtração, multiplicação e divisão de polinômios); Produtos notáveis e fatoração de 
expressões algébricas; Relações; Funções (do primeiro grau, quadrática, modular, exponencial, logarítmica); Progressão aritmética e 
geométrica; Matrizes e determinantes; Análise combinatória; Sistemas lineares; Binômio de Newton; polinômios; Números complexos; 
Área, perímetro, volume; Simetria de figuras planas; Ângulos; Polígonos - classificação e propriedades; Semelhanças; Circunferência; 
Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Relações métricas nos polígonos regulares; Relações métricas no triângulo retângulo; 
Construção e interpretação de gráficos : histogramas, gráficos de barras, de setores, de linhas poligonais e curvas; Trigonometria; 
Geometria Analítica; Geometria Plana; Geometria Espacial. Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-Pedagógicos - 
Função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do 
trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e 
fracasso escolar. A organização da educação básica: LDB Lei Federal no 9394/96; princípios e fins da educação nacional; diretrizes 
curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais. Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da Prática de Ensino: 
processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação 
escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências 
pedagógicas na prática escolar. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR LINGUA INGLESA: 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. Sugestão 
Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de 
avaliação: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas 
de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e 
adulto. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde mental. SUS: 
Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, 
financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. Políticas Nacionais na área da 
saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de Humanização, Política Nacional 
de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças 
de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE QUÍMICO: A Química e sua importância social. Substâncias, materiais, propriedades das 
substâncias. Misturas: métodos de separação e composição. 4 Estrutura atômica da matéria: estruturas de átomos, moléculas e fórmulas 
unitárias. Modelo atômico de Rutherford-Bohr. Funções inorgânicas mais comuns: óxidos, ácidos, bases, sais e hidretos; conceito, 
nomenclatura e propriedades químicas mais importantes. Funções orgânicas mais comuns: hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos e aminas; conceitos, nomenclatura e propriedades químicas mais importantes. Classificação periódica dos elementos: 
estrutura da classificação periódica, relações com a configuração eletrônica, principais propriedades periódicas. Substâncias simples dos 
elementos químicos mais comuns: formas de ocorrência, métodos de obtenção e propriedades químicas mais importantes. Ligações 
químicas: ligações iônicas, covalentes, metálicas e pontes de hidrogênio. Geometria molecular: teoria da repulsão entre os pares de 
elétrons da camada de valência. Sólidos e líquidos: propriedades gerais. Soluções: conceito e classificação; concentração em massa e 
em quantidade de matéria; titulações ácido-base. Grandezas e unidades de medida: sistema SI, quantidade de matéria, constante de 
Avogadro, massa molar, massa molecular e unidade de massa atômica. Gases: teoria cinética, leis dos gases, densidade, misturas 
gasosas, difusão e efusão. Termoquímica: reações exotérmicas e endotérmicas, leis de Hess. Entalpia, entropia, energia livre. 
Espontaneidade de uma reação. Cinética química: teoria das colisões, fatores determinantes da velocidade de reação; energia de 
ativação, catalisadores, expressão da velocidade de uma reação. Equilíbrio químico: determinação da constante, princípio de Chatelier, 
produto de solubilidade, Ka, Kb, pH e pOH; soluções-tampão. Eletroquímica: potencial do eletrodo, espontaneidade de uma reação de 
oxirredução, pilhas, eletrólise. Radioquímica: natureza das radiações, cinética da desintegração radioativa, leis da desintegração 
radioativa, fissão e fusão nucleares; aplicações da radioatividade. Biomoléculas; carboidratos, lipídios, aminoácidos e proteínas – 
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conceitos, estruturas e principais propriedades. Aplicações da Química na agricultura, na siderurgia, em medicamentos, no vestuário, na 
alimentação e na higiene. Química e meio ambiente: chuva ácida, efeito estufa, camada de ozônio, lixo e esgoto. 
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ANEXO IV - MODELO DE FORMULÁRIO DE TÍTULOS 
 
Nome do 
Candidato:_______________________________________________________________________________________________  
Nº da inscrição: ____________________ 
Cargo:______________________________________________________________________________________ 
 
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES: 
 
(campos preenchidos pelo candidato) (DEIXAR EM BRANCO) 
Nº Nº de Horas Histórico/Resumo Pré-pontuação   

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

*Observação: Preencher em letra de forma ou à máquina nos campos destinados ao candidato, entregar este formulário em 02 (duas) 
vias, sendo uma para a comissão e outro como recibo de protocolo. 
 
Declaro, para os devidos fins que possuo como requisito de habilitação para o cargo de inscrição - curso: 
_____________________________________ e não estou anexando o mesmo nesta relação. 
 
Data: ____/____/____ 
 
Assinatura do candidato                               Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO V - CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 
 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

03/02/2012 16h00min Publicação da íntegra do Edital 

Quadro avisos da Prefeitura, 
Centro Administrativo da Vila 
Ouro Branco do Sul e nos 

sites: www.itiquira.mt.gov.br, 
www.amm.org.br, 

www.sydcon.com.br  
03/02/2012 - Publicação do Resumo de Edital Diário Oficial/DOE 
06/02 e 

07/02/2012 
07h00min as 12h00min  

Prazo para recurso sobre o Edital de 
Concurso 

Prefeitura Municipal. 

08/02/2012 16h00min 
Julgamento recursos sobre o Edital de 

Concurso  
Prefeitura Municipal. 

09 e 10/02/2012 07h00min as 12h00min 
Período para requisição de isenção da 

taxa de inscrição 

Secretaria Municipal de 
Turismo 

Endereço: Rua José Carlos 
Correia da Silva, S/N 

Complexo Beira Rio – Centro 
– Itiquira/MT 

14/02/2012 16h00min 
Divulgação dos requerimentos deferidos 

de isenção da taxa de inscrição. 

Quadro avisos da Prefeitura, 
Centro Administrativo da Vila 
Ouro Branco do Sul e nos 

sites: www.itiquira.mt.gov.br, 
www.amm.org.br, 

www.sydcon.com.br 

09/02/2012 a 
24/02/2012. 

08h00min as12h00min e 
14h00min as 18h00min 

Período de Inscrições presenciais dos 
candidatos ao concurso 

Secretaria Municipal de 
Turismo 

Endereço: Rua José Carlos 
Correia da Silva, S/N 

Complexo Beira Rio – Centro 
– Itiquira/MT 

24/02/2012 
08h00min as12h00min e 
14h00min as 18h00min 

Último dia para protocolo dos títulos 

Secretaria Municipal de 
Turismo 

Endereço: Rua José Carlos 
Correia da Silva, S/N 

Complexo Beira Rio – Centro 
– Itiquira/MT 

29/02/2012 16h00min Divulgação da relação das inscrições 

Quadro avisos da Prefeitura, 
Centro Administrativo da Vila 
Ouro Branco do Sul e nos 

sites: www.itiquira.mt.gov.br, 
www.amm.org.br, 

www.sydcon.com.br 

01 e 02/03/2012 07h00min as 12h00min Prazo para recurso sobre as inscrições Prefeitura Municipal. 

05/03/2012 16h00min 
Julgamento dos recursos sobre as 

inscrições 
Prefeitura Municipal. 

11/03/2012 08h00min às 12h00min 
Realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha 
Local a ser divulgado no 
quadro de avisos da 
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Prefeitura e no site: 
www.sydcon.com.br e 

www.amm.org.br 

12/03/2012 16h00min 
Divulgação dos gabaritos da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha 

Quadro avisos da Prefeitura, 
Centro Administrativo da Vila 
Ouro Branco do Sul e nos 

sites: www.itiquira.mt.gov.br, 
www.amm.org.br, 

www.sydcon.com.br 

 13 e 14/03/2012 07h00min a 12h00min 
Prazo para recurso sobre os gabaritos da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
Prefeitura Municipal. 

21/03/2012 16h00min 
Julgamento dos recursos sobre os 

gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha. 

Prefeitura Municipal. 

21/03/2012 16h00min Julgamento da Prova de Títulos Prefeitura Municipal. 

21/03/2012 16h00min 
Divulgação do resultado da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha, Prova de 
Titulo e/ou Prova Prática 

Quadro avisos da Prefeitura, 
Centro Administrativo da Vila 
Ouro Branco do Sul e nos 

sites: www.itiquira.mt.gov.br, 
www.amm.org.br, 

www.sydcon.com.br 

22 a 23/03/2012 07h00min as 12h00min  
Prazo para recurso sobre o resultado da 
Prova Objetiva de Múltipla Escolha, Prova 

de Título e/ou Prova Prática. 
Prefeitura Municipal. 

26/03/2012 16h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 
resultado da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha, Prova de Título e/ou Prova 

Prática. 

Prefeitura Municipal. 

26/03/2012 16h00min Divulgação do resultado final. 

Quadro avisos da Prefeitura, 
Centro Administrativo da Vila 
Ouro Branco do Sul e nos 

sites: www.itiquira.mt.gov.br, 
www.amm.org.br, 

www.sydcon.com.br 

27 e 28/03/2012 07h00min as 12h00min 
Prazo para recurso sobre o resultado 

final. 
Prefeitura Municipal. 

30/03/2012 16h00min 
Julgamento dos recursos sobre o 

resultado final 
Prefeitura Municipal. 

31/03/2012 16h00min 
Divulgação do Resultado Final Definitivo 
para homologação pelo Prefeito Municipal 

Quadro avisos da Prefeitura, 
Centro Administrativo da Vila 
Ouro Branco do Sul e nos 

sites: www.itiquira.mt.gov.br, 
www.amm.org.br, 

www.sydcon.com.br 
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ANEXO VI - MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO 
 
Para: 
Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas ou de Provas e Titulos.  
Edital nº 001/2012 - Prefeitura Municipal de Itiquira - MT. 
 
NOME 
CANDIDATO:___________________________________________________________________________________________________
__ 
 
Nº INSCRIÇÃO____________CARGO: 
________________________________________________________________________________ 
 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
 
( ) 
( ) 
( ) 
 

CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
CONTRA GABARITO DA PROVA OBJETIVA 
CONTRA RESULTADO PROVA TÍTULOS 
 

Ref. Prova objetiva 
Nº da questão: ________ 
Gabarito oficial: ________ 
Resposta Candidato: _______ 

 
Justificativa do candidato. Razões do Recurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Reproduzir a quantidade necessária - Preencher em letra de forma ou à máquina; entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma 
via será devolvida como protocolo. 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
Assinatura do candidato                                        Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO VII - MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
Nome __________________________________________, Identidade nº ____________, órgão expedidor: _______________, CPF nº. 
_________________________, residente à _________________________, nº ________, Bairro __________________, 
_______________/_____, CEP: ________________, Telefone: ________________, Email: ____________________________________, 
pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitue seu bastante procurador, o Senhor 
________________________________________, brasileiro, ______________, RG _________________, portador do CPF nº 
___________________, Residente a Rua ____________________________nº __________ - Bairro ________________, 
______________/MT, conferindo-lhe poderes especiais para lhe representar junto a Comissão Organizadora do Concurso Público 
de Provas ou de Provas e Titulos, especialmente para fazer a inscrição no Concurso Público nº 001/2012 da Prefeitura Municipal de 
Itiquira - MT para o cargo de __________________.  
 
 

________________, _____ de __________________ de 2012. 
 
 

Assinatura (Igual documento de Identidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

ITIQUIRA – MATO GROSSO 

 
 

 

PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 –CENTRO – FONE- 65-3491-1061 – CEP:78790-000-ITIQUIRA 
 MATO GROSSO – CNPJ: 03.370.251/0001-56 – e-mail: prefeituradeitiquira@oi.com.br 

 

40

ANEXO VIII - REQUERIMENTO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
Nome do 
candidato:________________________________________________________________________________________________ 
Nº da inscrição: ___________________________________Cargo: 
__________________________________________________________ 
 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, apresentou 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 os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres). 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com 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 (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IX - MODELO DE REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

 
Nos termos do Edital de Concurso Público nº 001/2012, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
Nome: _______________________________________________________________________________________________ 
Cargo Pretendido: _____________________________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________ Nº: _____________Bairro: _______________________ CEP: 
______________ Tel.: (_____)_________________Cidade: _____________________________ UF: ______________  
CPF: _______________________CTPS: ____________________ Série: _____________ Data Exp.: ___________________ 
Carteira de Identidade: ________________________ E-mail:______________________________ 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: *Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o 
candidato requerente tem que executar todos os procedimentos exigidos no item 2.2 do Edital de Concurso Público nº 001/2012. 
 

 
DECLARAÇÃO  

 
Declaro  estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, podendo 
a Comissão Organizadora do Concurso Público de Provas ou de Provas e Titulos, em caso de fraude, omissão, falsificação, 
declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder o cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do 
certame, podendo adotar inclusive responsabilização  criminal contra a minha pessoa. 
 

Itiquira-MT, _____ de __________________________ de 2012. 
 
 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 
 
 

Protocolo 
 

Para uso exclusivo da Comissão Organizadora do Concurso Público de 
Provas ou de Provas e Titulos: 
 
[   ] Deferido 
 
[   ] Indeferido 

 
 
 
 
 

 
 
 


