
 

 

 
 

ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DOS CÓDIGOS, CARGOS, QUANTIDADE DE VAGAS, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS, SALÁRIO E TAXA. 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

NÍVEL MÉDIO 

COD. CARGO LOCALIDADE VAGAS VAGAS P/ DEFICIENTES CARGA HORÁRIA REQUISITO SALÁRIO (R$) TAXA 
(R$) 

100 Agente administrativo Zona Urbana 01 - 

   30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 101 Fiscal Ambiental Zona Rural/Zona Rural 01 - 

102 Guarda Ambiental Zona Urbana 02 - 

                                                                                                                                   NÍVEL SUPERIOR  

103 Técnico Ambiental Zona Urbana 01 - 30 
Superior completo em Engenharia Ambiental, 
Geografo, Engenheiro Florestal, Químico e 
Biólogo devidamente registrado. 

1.500,00 70,00 

 
CONTROLADORIA 

NÍVEL MÉDIO 

COD. CARGO LOCALIDADE VAGAS VAGAS P/ DEFICIENTES CARGA HORÁRIA REQUISITO SALÁRIO (R$) TAXA 
(R$) 

104 Agente Administrativo Zona Urbana 06 - 30 Ensino Médio Completo  720,26 60,00 

NÍVEL SUPERIOR 

105 Controlador Zona Urbana 02 - 30 
Superior completo em Administração, 
Contabilidade e Economia, devidamente 
registrado.   

3.000,00 70,00 

 
CONTABILIDADE 

NÍVEL MÉDIO 

COD. CARGO LOCALIDADE VAGAS VAGAS P/ DEFICIENTES CARGA HORÁRIA REQUISITO SALÁRIO (R$) TAXA 
(R$) 

106 Agente Administrativo Zona Urbana 03 - 30 Ensino Médio Completo  720,26 60,00 

NÍVEL SUPERIOR 

107 Contador Zona Urbana 01 - 30 Nível Superior em contabilidade e registro CRC 2.500,00 70,00 

 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

NÍVEL MÉDIO 

108 Agente Administrativo Zona Urbana 01 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

 NÍVEL SUPERIOR 

109 CPL - Técnico de Nível Superior Zona Urbana 01  30 
Superior completo em Administração, 
Contabilidade e Economia, devidamente 
registrado.   

3.000,00 
70,00 

 
RECURSOS HUMANOS 

NÍVEL MÉDIO 

110 Agente Administrativo Zona Urbana 01 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

NÍVEL SUPERIOR 

111 Administrador Zona Urbana 01 - 30 
Nível Superior em Administração e Registro no  
CRA 

3.000,00 70,00 

 
TRIBUTAÇÃO 

NÍVEL MÉDIO 

112 Fiscal de Tributos Zona Urbana 03 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 



 

 

INFRAESTRUTURA 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

113 Motorista Categoria “D” Zona Urbana 02 - 30 
Ensino Fundamental completo CNH categoria “D” com 
experiência profissional 01 ano comprovada em 
trabalho basculante tipo caçamba. 

793,50 45,00 

NÍVEL MÉDIO 

114 Agente Administrativo Zona Urbana 02 - 30 Ensino Médio  720,26 
60,00 115 Agente de Trânsito Zona Urbana 24 - 40 Ensino Médio 937,00 

116 Fiscal de Obras Zona Urbana 02 - 30 Ensino Médio  720,26 
 
AGRICULTURA 

NÍVEL MÉDIO 

117 Agente Administrativo Zona Urbana 02 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 
60,00 

118 Técnico Agropecuário Zona Urbana 02 - 30 
Ensino médio, técnico em agropecuária e Registro no 
CREA. 

1.000,00 

 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 NÍVEL SUPERIOR 

119 Assistente Social Zona Urbana 01 - 30 
Graduação no Curso de Serviço Social com Registro 
CRESS. 

1.200,00 
70,00 

120 Psicólogo Zona Urbana 02 - 40 Graduação em Psicologia e Registro no CRP 1.500,00 

 
ASSESSORIA JURIDICA 

 NÍVEL SUPERIOR 

121 Subprocurador Zona Urbana 01 - 30 Graduação em Direito, Registro na OAB. 2.500,00 
80,00 

122 Procurador Municipal Zona Urbana 01 - 30 Graduação em Direito, Registro na OAB. 3.000,00 

 
PROTOCOLO E REPROGRAFIA 

 NÍVEL MÉDIO 

123 Agente Administrativo Zona Urbana 02 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

 
ALMOXARIFADO 

NÍVEL MÉDIO 

124 Agente Administrativo Zona Urbana 01 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

NÍVEL MÉDIO 

125 Agente Administrativo Zona Urbana 01 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

 
SECRETARIA DA JUVENTUDE 

NÍVEL MÉDIO 

126 Agente Administrativo Zona Urbana 02 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

 
SECRETARIA DE DESPORTO 

NÍVEL MÉDIO 

127 Agente Administrativo Zona Urbana 02 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

 
PROCON 

NÍVEL MÉDIO 

128 Agente Administrativo Zona Urbana 01 - 30 Ensino Médio Completo 720,26 60,00 

SECRETARIA DE SAÚDE 

NÍVEL MÉDIO 



 

 

129 Auxiliar em Consultório Dentário Zona Urbana 04 - 40 
Ensino Médio e curso de auxiliar de consultório 
dentário 

 
720,26 

 
 

720,26 

 
60,00 

 
 

60,00 

130 Auxiliar de Laboratório Zona Urbana 04 - 40 Ensino Médio e curso de auxiliar de laboratório 

131 Técnico em Enfermagem Zona Urbana 06 - 40 
Ensino Médio, Curso Técnico em enfermagem e 
Registro no COREN. 

132 Técnico em Consultório Dentário Zona Urbana 01 - 40 
Ensino Médio e curso de Técnico em consultório 
dentário 

800,00 

 NÍVEL SUPERIOR 

133 Assistente Social Zona Urbana 01 - 30 
Graduação no Curso de Serviço Social com Registro 
CRESS. 

1.200,00 

70,00 

134 Enfermeiro  Zona Urbana 05 - 40 Graduação em enfermagem e Registro no COREN 1.500,00 

135 Educador Físico Zona Urbana 01 - 30 
Licenciatura Plena em Educação Física e Registro no 
CREF. 

1.200,00 

136 Bioquímico / Farmacêutico  Zona Urbana 01 - 40 
Graduação em Farmácia /Bioquímica ou Bioquímica e 
Registro no CEF 

1.500,00 

137 Fisioterapeuta Zona Urbana 01 - 40 Nível Superior em Fisioterapia e Registro no CREFITO 1.500,00 

138 Fonoaudiólogo Zona Urbana 01 - 40 Nível Superior em Fonoaudiologia e Registro no CRFa 1.200,00 

139 Médico Clínico Geral Zona Urbana 03 - 40 Graduação em Medicina e Registro no CRM. 3.000,00 

140 Nutricionista Zona Urbana 01 - 40 Graduação em Nutrição e Registro no CRN 1.200,00 

141 Odontólogo Zona Urbana 02 - 40 Graduação em Odontologia e Registro no CRO 1.900,00 

142 Psicólogo Zona Urbana 01 - 40 Graduação em Psicologia e Registro no CRP 1.500,00 

143 Terapeuta Ocupacional Zona Urbana 01 - 40 Nível Superior em Fisioterapia e Registro no CREFITE 1.500,00 

144 Veterinário Zona Urbana 01 - 40 Graduação em Medicina Veterinária e Registro no CRMV 1.200,00 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

145 A.O.S.D. Polo I 15 - 30 Ensino Fundamental Incompleto 622,00 

40,00 
146 A.O.S.D. Polo II 03 - 30 Ensino Fundamental Incompleto 622,00 

147 A.O.S.D. Polo III 03 - 30 Ensino Fundamental Incompleto 622,00 

148 A.O.S.D. Polo IV 03 - 30 Ensino Fundamental Incompleto 622,00 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

149 Motorista Categoria “D” Zona Urbana/Zona Rural 07 - 30 
Ensino Fundamental Incompleto, CNH categoria “D” e 
experiência profissional de 01 ano comprovada. 

793,50 45,00 

NÍVEL MÉDIO 

150 Agente Administrativo Zona Urbana 02 - 30 Ensino Médio  720,26 

60,00 

151 Agente Administrativo Polo I 09 - 30 Ensino Médio  720,26 

152 Agente Administrativo Polo II 01 - 30 Ensino Médio 720,26 
153 Agente Administrativo Polo III 01 - 30 Ensino Médio  720,26 

154 
Técnico em Manutenção de 
Informática 

Zona Urbana/Zona Rural 02 - 30 
Ensino Médio / curso técnico em manutenção de 
computadores e redes. 

1.000,00 

NÍVEL SUPERIOR ÁREA EDUCACIONAL 

155 Supervisor Escolar Polo I 08 - 20 
Graduação em Pedagogia com Habilitação em Supervisão 
e Gestão Escolar 

 
 
 
 
 
 

1.019,39 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

70,00 
 
 
 
 

156 Supervisor Escolar Polo II 03 - 20 
Graduação em Pedagogia com Habilitação em Supervisão 
e Gestão Escolar 

157 Supervisor Escolar Polo III 01 - 20 
Graduação em Pedagogia com Habilitação em Supervisão 
e Gestão Escolar 

158 Supervisor Escolar Polo IV 02 - 20 
Graduação em Pedagogia com Habilitação em Supervisão 
e Gestão Escolar 

159 Professor de Educação Especial Zona Urbana 04 - 20 
Curso Normal Superior com Especialização em Educação 
Especial e/ou Licenciatura Plena em Pedagogia com 
habilitação na Educação Especial, (art. Da LDB 9394/96). 



 

 

160 

 
Professor Nível I – Educação Infantil 

 

Zona Urbana 02 

- 20 
Curso Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação nas Séries Iniciais e Educação 
Infantil, (art. Da LDB 9394/96). 

 
 
 
 
 
 

1.019,39 

 
 
 
 
 
 

70,00 

161 Polo I 02 

162 Polo II 02 

163 Polo III 01 

164 Polo IV 01 

165 

 Professor Nível I – 1º ao 5º ano 
 

Zona Urbana 04 

- 20 
Curso Normal Superior e/ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia com habilitação nas Séries Iniciais e Educação 
Infantil, (art. Da LDB 9394/96). 

166 Polo I 03 

167 Polo II 06 

168 Polo III 02 

169 Polo IV 02 

170 
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Matemática 
 

Polo I 09 

- 
20 

 
Licenciatura Plena em Matemática. e/ou Ciências com 
habilitação em Matemática. 

 1.019,39 

70,00 

171 Polo II 02 

172 Polo III 01 

173 Polo IV 02 

174 

 
Língua Portuguesa 

 

Zona Urbana 01 

- 20 Licenciatura Plena em Letras. .  1.019,39 
175 Polo I 02 

176 Polo III 01 

177 Polo IV 02 

178 
 
Ciências 

 

Zona Urbana 05 

- 20 
Licenciatura Plena em Ciências com habilitação em 
Física ou Química ou Biologia e/ou Licenciatura Plena 
em Física ou Química ou Biologia. 

 1.019,39 179 Polo I 03 

180 Polo II 01 

181 

História 

Zona Urbana 02 

- 20 Licenciatura Plena em História.  1.019,39 
182 Polo I 01 

183 Polo III 01 

184 Polo IV 01 

185 
Geografia 

Zona Urbana 02 
- 20 Licenciatura Plena em Geografia.  1.019,39 

186 Polo I 03 

187 
Língua Inglesa 

Zona Urbana 06 
- 20 

Licenciatura Plena em Letras com habilitação em 
Língua Estrangeira (Inglês) 

 1.019,39 
188 Polo II 01 

189 
Educação Física 

Zona Urbana 02 
- 20 Licenciatura Plena em Educação Física.  1.019,39 

190 Polo I 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

CARGO: NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
AOSD - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS 
Trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias. Lavar e limpar cômodos, pátios, pisos, carpetes, terraços e 
demais dependências da sede da autarquia; Polir objetos, peças e placas metálicas. Preparar e servir café, chá, água, etc. 
Remover, transportar e arrumar móveis e materiais diversos. Guardar objetos, bem como transportar pequenos objetos. 
Transmitir recados. Buscar e entregar documentos nas agências bancárias e repartições da Prefeitura Municipal de 
Pedreiras. Arrumar banheiro, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante, reabastecendo-os de papel 
higiênico, toalhas e sabonetes. Coletar o lixo e depositá-lo nas lixeiras. Auxiliar na preparação de refeições e lanches, 
descascando e cortando verduras e temperos, lavando e secando louças, servindo as refeições e lanches, fazendo a 
limpeza da cozinha; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho. Atender às necessidades de Higiene e 
Segurança do Trabalho. Realizar outras atividades correlatas com a função sob a ordem do Superior Imediato. 
 

CARGO: NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
MOTORISTA CATEGORIA “D” 
Desempenhar funções inerentes à profissão de motorista, tais como: dirigir veículos leves e pesados da frota da 
municipalidade respeitados a habilitação profissional. Realizar viagens oficiais de interesse da Administração. 
Conduzir os veículos pesados na realização das mais diversas atividades da Administração Municipal. Zelar pela 
manutenção e conservação dos veículos que estiverem sob seus cuidados. Informar a autoridade a qual está 
subordinado sobre irregularidades ou defeitos nos veículos com os quais esteja trabalhando. Fornecer as 
informações necessárias à manutenção e conservação dos veículos. Manter rigoroso controle sobre o consumo de 
combustíveis e peças do veículo que estiver sob sua responsabilidade. Preencher os formulários e roteiros de 
viagem ou de trabalho, consoante ordem da Administração Municipal. Executar outras tarefas afins.  
 

 

CARGO: NÍVEL MÉDIO 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Efetuar registro, guarda, conservação e expedição de documentos sob orientação superior. Organização e manutenção 
de fichários e arquivos, coleta e entrega de documentos. Redigir memorandos e correspondências para repartições e 
estabelecimentos públicos. Coleta de assinatura. Atendimento do público interno ou  externo. Operação de 
computadores e equipamentos destinados à digitação. Digitar e verificar dados com vistas a posterior processamento 
eletrônico e conferência. Ajustar equipamentos de acordo com o meio a ser utilizado: discos magnéticos, fitas 
magnéticas, disquetes, etc. Interpretar as mensagens fornecidas pela máquina detectando dados incorretos, visando à 
adoção de medidas de ajustamento do sistema. Manter o controle dos documentos fontes dos dados. Efetuar o controle 
de tarefas recebidas, em execução e concluídas. Executar o trabalho dentro de normas de higiene e segurança no 
trabalho. Executar outras atividades afins. 
 
AUXILIAR EM LABORATÓRIO 
Descrição Sintética: desenvolver atividades auxiliares em laboratório de análises clínicas; coletar material para testes; 
Descrição Analítica: efetuar coleta de sangue e outros materiais, preparando-os para exame; preparar meios de cultura, 
soluções e reativos; efetuar classificação, testes e provas dos grupos sanguíneos; redeterminar os grupos sanguíneos 
com hemácias conhecidas; auxiliar na realização de determinações químicas, como: ureia, glicose, colesterol e outros; 
realizar exames hematimétricos, tais como: contagem de glóbulos vermelhos, brancos, hematócritos, hemoglobina e 
outros; fazer exame físico em urinálise; preparar plasmas sanguíneos; realizar provas de compatibilidade sanguínea dos 
exames laboratoriais das sangrias efetuadas; realizar enchimento, embalagem e rotulação de vidros, como proveta e 
pipeta; fazer assepsia de agulhas e vidraria; limpar instrumentos e parelhos; responsabilizar-se pela manutenção e 
conservação do equipamento utilizado; registrar resultados em papeletas e livros de registro; executar tarefas afins. 
 
AGENTE DE TRÂNSITO  
Executar tarefas referentes ao controle e fiscalização do trânsito urbano, dirigindo o tráfego e fazendo cumprir o Código 

Nacional de Trânsito para reprimir infrações, garantir a ordem e evitar acidentes; percorrer as vias sob sua 

responsabilidade, verificando se há, nas redondezas, telefones, pronto-socorro, delegacia e farmácias, para serem 
acessados em casos de transtornos ou acidentes de trânsito; verificar as condições do trânsito, examinando o estado de 

conservação dos semáforos, cruzamentos, faixas de pedestres e locais de estacionamento proibido para solicitar 
conserto e tomar outras medidas adequadas a cada caso; dirigir o trânsito, guiando-se pela sinalização do semáforo e 
valendo-se da gesticulação e apito, para evitar congestionamentos e acidentes; observar a atuação dos motoristas em 

trânsito, atentando para o excesso de velocidade dos veículos, ultrapassagem dos sinais e outras irregularidades, para 
evitar infrações; fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades administrativas aos motoristas e pedestres por infração às 
normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito; efetuar desvios de tráfego em casos de acidentes ou outras 

perturbações, guiando-se pela sua experiência ou seguindo esquemas determinados, para evitar a paralisação do 
tráfego; orientar transeuntes, motoristas e passageiros na prestação de primeiros socorros, em caso de acidente; 
atender a casos de acidentes, promovendo a retirada ou rebocamento do veículo e a remoção dos acidentados, para 

evitar congestionamento e socorrer as vítimas; fiscalizar o número de passageiros dentro dos veículos, a fim de evitar 
excesso de lotação; fiscalizar a utilização de cinto de segurança pelos passageiros dos veículos que circulam no 
Município; executar outras atribuições afins. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  
Auxiliar o cirurgião-dentista, participando da prevenção, da promoção e da recuperação da saúde bucal; proceder a 
desinfecção de materiais e instrumentos utilizados, sob supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico de higiene dental; 
realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa 
bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio dental. 
 
FISCAL AMBIENTAL 
Coordenar as tarefas de orientação e informação à população quanto à preservação do meio ambiente e ao 
cumprimento da legislação pertinente, fiscalizando as atividades potencial ou efetivamente poluidoras e reprimindo as 
agressões às reservas ambientais. Colher amostras necessárias para análises técnicas e de controle; realizar inspeções e 
visitas de rotina, bem como para apuração de irregularidades e infrações; verificar observância das normas e padrões 
ambientais vigentes; lavrar autos de notificação, infração, embargo, apreensão e multa; praticar todos os atos 
necessários ao bom desempenho da vigilância ambiental no Município. Executa demais atividades afins. 
 
FISCAL DE OBRAS 
Realizar atividades de fiscalização referentes à execução de obras de parcelamento do solo, construção, ampliação e/ou 
reforma de edificações, mediante a realização de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, obras, projetos e 
processos, fazendo aplicação de legislação específica; vistoriar as obras de construção civil em fase de acabamento, 
efetuando a devida medição e verificando se estão de acordo com o projeto arquitetônico aprovado, para expedição do 
“habite-se”; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar outras providências com relação aos transgressores da 
legislação, inclusive embargando as obras clandestinas ou irregulares, visando à regularização da situação e o 
cumprimento da lei; fiscalizar, intimar e autuar os proprietários de terrenos situados em ruas dotadas de guias e sarjetas, 
que não estejam devidamente murados e com a respectiva calçada construída; fiscalizar os terrenos de propriedade 
particular, para que sejam mantidos permanentemente limpos e roçados; lavrar autos de infração, termos de 
fiscalização, notificações, intimações e outros instrumentos que garantam o cumprimento da legislação; realizar vistorias 
e inspeções para a instrução de processos ou apuração de denúncias e reclamações; solicitar força policial para dar 
cumprimento a ordens superiores, quando necessário; efetuar a análise e instrução de processos; emitir relatórios 
periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades 
encontradas; executar  outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Além de outras atribuições relativas ao exercício de suas competências legais, competem privativamente aos Fiscais de 
Tributos do Município de Pedreiras - MA: Efetuar a fiscalização em estabelecimentos e o lançamento do tributo 
municipal em relação ao ISSQN que tenha como hipótese de incidência a prestação de serviço constante da lista anexa a 
Lei Complementar Federal n° 116/2003 e Lei  Complementar Municipal, por empresa ou profissional autônomo; 
Constituir o crédito tributário; Prestar  assessoramento especializado na área tributária, orientação, supervisão e 
controle das atividades inerentes às competências da Secretaria Municipal de Finanças.  Desenvolver estudos e 



 

 

pesquisas, com vistas a compatibilizarão das políticas de tributação e arrecadação; Planejar, supervisionar e/ou 
coordenar as atividades de fiscalização relativa à venda de serviços, por pessoa jurídica e física.  Elaborar e proferir 
parecer em processo administrativo fiscal, bem assim, em relação a processos de restituição de tributos e de concessão 
de benefícios fiscais. Compor os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal nas instâncias administrativas. 
Supervisionar as atividades de orientação do sujeito passivo por intermédio de mídia  eletrônica, telefone e plantão 
fiscal. Exercer a fiscalização de outros tributos que não os instituídos pelo Município, cuja competência lhe seja delegada 
pelo ente tributante, mediante convênio. Representar, preferencialmente, a Secretaria Municipal de Finanças, mediante 
delegação do Secretário, interna e externamente ou junto a outros órgãos e instituições da administração pública e 
executar outras atividades correlatas que lhe sejam determinadas ou delegadas. Auditar solicitações de crédito fiscal. 
Praticar todos os atos concernentes à verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte 
ou responsável, com ou sem estabelecimento na territorialidade deste município, inscritos ou não, relativas a qualquer 
tributo municipal; Praticar todos os atos concernentes à verificação das obrigações de outras receitas cuja  arrecadação 
e fiscalização sejam de competência da  Secretaria Municipal de Finanças. Elaborar, quando designado,  parecer em 
processo de consulta, minutas de lei, decretos, convênios, ajustes e protocolos a serem incorporados à legislação 
tributária municipal. Apreender livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais, nas hipóteses 
previstas na legislação tributária, no desempenho de suas funções. 
 
GUARDA AMBIENTAL: 
Fiscalizar os crimes ambientais, Fiscalizar áreas de proteção de ambiental, conter ocupações irregulares, fazer 
apreensões de equipamentos irregulares em áreas públicas, fiscalizar criatórios de animais clandestinos, Compor a 
fiscalização de empreendimentos / atividades  com vistas à regularização ambiental, apoiar toda e qualquer atividade 
relacionada ao controle ambiental e urbano, apoiar a vigilância  de saúde ambiental nas atividades de fiscalização, 
executa demais atividades afins. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Executar atividades dentro dos setores determinados pela chefia de enfermagem. Aferir e controlar sinais vitais, 
utilizando-se de materiais e equipamentos adequados. Preparar clientes para consulta, exames e outros procedimentos 
facilitando a sua realização. Executar curativos, usando seus conhecimentos e/ou conhecimentos seguindo prescrições 
médicas e/ ou de enfermagem, proporcionando alívio ao paciente bem como facilitando a cicatrização de ferimentos, 
suturas e escoriações. Auxiliar no preparo do material e instrumental para esterilização bem como na desinfecção de 
ambientes e equipamentos, permitindo maior segurança aos procedimentos como: exames, tratamentos, pequenas 
cirurgias, e atendimentos de ginecologia e obstetrícia. Administrar medicamentos por via oral e/ou parenteral, 
prestando informações aos clientes sobre possíveis reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos registros em 
formulários apropriados. Realizar visita domiciliar, elaborando após o relatório. Observar os cuidados universais em 
proteção individual. Cumprir o código de ética da profissão. Zelar por sua segurança e de terceiros, bem como pela 
preservação e manutenção de materiais e equipamentos em seu ambiente de trabalho. 
 
 TÉCNICO AGROPECUÁRIO 
Exercer as atividades de planejamento e execução de planos, projetos, programas e atividades de expansão e melhoria 
das atividades agropecuárias; extensão rural e assistência técnica às propriedades rurais no Município; inserção de 
alternativas econômicas nas atividades agropecuárias e outras inerentes à especialidade do cargo; participar e cooperar 
com os programas, projetos e planos de interesse da agropecuária do Município, além de outras atividades e serviços 
segundo a especialidade profissional; integrar e interagir com a equipe técnica para melhorar e ampliar a assistência 
técnica e a extensão rural junto às propriedades; participar da execução de programas e projetos gestados pelo Estado 
ou pela União; Executa demais atividades afins. 
 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 
Exercer as atividades de planejamento e execução  de suas funções, relacionadas à manutenção de computadores e 
periféricos, tais como: montagem e manutenção de computadores e periféricos nos diversos órgãos e setores da 
Prefeitura, bem como quando de solicitações específicas de tais serviços, de forma a garantir a manutenção 
permanente; dar suporte a aplicativos e sistemas de gestão, bem como acompanhar o transporte de equipamentos para 
outros setores sempre que se fizer necessário, observadas as normas e procedimentos técnicos de manutenção e 

segurança, de forma a garantir o bom funcionamento dos equipamentos; realizar estudos, diagnósticos e análise técnica 
relativas à aquisição de equipamentos de informática e softwares; 
 
TÉCNICO EM CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Proceder à desinfecção e esterilização  de  matérias  e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião dentista ou 
do THD, realizar procedimentos  educativos  e  preventivos  aos  usuários, individuais  ou  coletivos, como  evidenciação  
de  placa bacteriana,  escovação  supervisionada,  orientações  de escovação, uso de fio dental; preparar e organizar o 
instrumental e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.) necessários para o trabalho; instrumentalizar  o  cirurgião  
dentista  ou  THD  durante  a realização  de  procedimentos  clínicos (Trabalho  a  quatro mãos); cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos; agendar  o  paciente  e  orientá-lo  quanto  ao  retorno  e  à  preservação 
do tratamento; acompanhar  e  desenvolver trabalhos  com  a  equipe  de Saúde da Família no tocante à saúde bucal e 
executar outras atribuições correlatas à função. 
 

CARGO: NÍVEL SUPERIOR ÁREA EDUCACIONAL 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Utilizar diagnóstico, definir procedimentos, orientar, desenvolver, identificar, planejar, coordenar, supervisionar, 
assessorar, organizar e avaliar as atividades físicas, desportivas e similares, sendo especialista no conhecimento da 
atividade física/motricidade humana nas suas diversas manifestações e objetivos, de modo a atender às diferentes 
expressões do movimento humano presentes na sociedade, considerando o contexto social e histórico-cultural, as 
características regionais e os distintos interesses e necessidades da população. 
 
SUPERVISOR ESCOLAR 
Planejar, supervisionar e avaliar o processo ensino aprendizagem, traçando metas, propondo normas, orientando e 
inspecionando o seu cumprimento e criando ou modificando processos educativos, em articulação com os demais 
componentes do sistema municipal de ensino, com vistas a impulsionar a educação integral dos alunos. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL 
Ensinar e cuidar de alunos na faixa de zero a seis anos; orientar a construção do conhecimento; elaborar projetos 
pedagógicos; planejar ações didáticas e avaliar o desempenho dos alunos. Preparar material pedagógico; organizar o 
trabalho. No desenvolvimento das atividades, mobilizar um conjunto de capacidades comunicativas. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – 1º AO 5º ANO 
Desempenhar as atividades relativas a docência na disciplina indicada, compreendendo a programação de aula, 
instrução em sala de aula e atividades externas pertinentes, acompanhamento de resultados de aproveitamento e 
demais outros respectivos à profissão, nos termos da lei. 
 
PROFESSOR NÍVEL II – 6º ao 9º ano (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Inglês,  Ciências) 
Participar de todo o processo Ensino-aprendizagem, em ação integrada escola – comunidade; Elaborar planos 
curriculares e de ensino; Ministrar aulas na educação básica; Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e 
projetos de que necessite a Unidade Escolar ou sistema de Ensino Municipal; Inteirar-se da proposta político-pedagógica 
do Sistema Municipal de Ensino e interagir-se com as suas políticas educacionais; Participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de Trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de Ensino; Zelar pela aprendizagem do aluno; Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 
menos rendimento; Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as atividades de articulação 
da escola com as famílias e comunidade.  
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Planejar e ministrar aulas para alunos públicos alvo da Educação Especial. Atuar no atendimento educacional 
especializado para complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades, com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela, promovendo o 
acesso ao currículo comum e utilizando recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 



 

 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Prestar serviços em seminários, cursos, reuniões e 
outros eventos de formação continuada, quando solicitado. Selecionar e elaborar recursos didáticos para o atendimento 
especializado. Orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos alunos. 
Participar de projetos de inclusão escolar, de acordo com a orientação da Secretaria Municipal de Educação. 

CARGO: NÍVEL SUPERIOR ÁREA JURÍDICA 
PROCURADOR MUNICIPAL  
Atuar em qualquer foro ou instância em favor do Município, nos feitos em que seja autor, réu, assistente, interveniente 
ou oponente, no sentido de resguardar seus interesses; prestar assessoria jurídica sobre questões fiscais, trabalhistas, 
administrativas, previdenciárias, constitucionais, civis, criminais, de família, da criança e do adolescente, do idoso, meio 
ambiente, entre outros; emitir pareceres, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza fiscal, 
trabalhista, administrativa, previdenciária, constitucional, civil, criminal, de família, da criança e do adolescente, do 
idoso, meio ambiente e outras que forem submetidas à sua apreciação; analisar e redigir minutas de projetos de leis, 
decretos, atos normativos, atos administrativos, convênios, termos administrativos bem como documentos contratuais 
de toda espécie, em conformidade com as normas legais; acompanhar o andamento de processos em todas as suas 
fases, comparecendo a audiências, peticionando, apresentando recursos, requerendo e praticando os atos necessários 
para garantir seu trâmite legal até a decisão final, para defender direitos ou interesses do Município; interpretar normas 
legais e administrativas diversas, para responder a consultas dos Secretários e Prefeito Municipal, ou por quem por eles 
indicados; efetuar a cobrança da dívida ativa, judicial ou extrajudicialmente; promover desapropriações de forma 
amigável ou judicial; estudar questões de interesse do Município que apresentem aspectos jurídicos específicos; assistir 
ao Município na negociação de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas; analisar 
processos referentes a aquisição, transferência, alienação, cessão, permuta, permissão e concessão de bens ou serviços, 
conforme o caso, em que for interessado o Município, examinando a documentação concernente à transação; prestar 
assessoramento jurídico aos Conselhos Municipais, analisando as questões formuladas e orientando quanto aos 
procedimentos cabíveis; manter contatos com órgãos judiciais, do Ministério Público e Serventuários da Justiça, de todas 
as instâncias; acompanhar inquéritos, sindicâncias e processos administrativos; orientar os servidores que o auxiliam na 
execução das tarefas típicas do cargo; executar outras atribuições afins. 
 
SUB-PRCURADOR 
Executar atividades jurídicas, emissão de pareceres Jurídicos; acompanhar processos judiciais e assessorar a 
administração direta e indireta nos procedimentos jurídicos administrativos; prestar apoio jurídico em matéria de 
processos disciplinares, de inquérito e de averiguações; realizar estudos e prestar informações de natureza jurídica 
quando for requisitado pela Administração Municipal. 

 
CARGO: SUPERIOR 

ADMINISTRADOR 
Desenvolver e executar atividades de nível superior, de execução qualificada, envolvendo estudos, pesquisas, cálculos, 
elaboração, implantação, acompanhamento, coordenação e controle de planos, programas e projetos relacionados à  
Administração Municipal; redigir documentos, minutas e relatórios de trabalho; participar de equipes de trabalho 
multidisciplinares, inclusive envolvendo pessoal técnico especializado de outras unidades; prestar assessoramento 
dentro das funções à Chefia imediata; atestar faturas de serviços sob sua supervisão; elaborar relatórios de trabalho e 
desempenhar outras atividades conexas e correlatas, dentro de sua função, que forem demandadas. 
 
ASSISTENTE SOCIAL  
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas, planos, projetos, benefícios e serviços sociais. Encaminhar 
providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população na defesa dos seus direitos. Realizar 
pesquisas e estudos que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Prestar 
assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas. Prestar assessoria e apoio aos 
movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade. (Síntese das competências do Assistente Social (referenciada na Lei de REGULAMENTAÇÃO DA 
PROFISSÃO - N° 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993). 
 

EDUCADOR FÍSICO 

Desenvolver atividades físicas  e  práticas  corporais  junto  à  comunidade;  veicular  informações  que  visam  à 
prevenção,  a minimização  dos  riscos  e  à  proteção  à  vulnerabilidade,  buscando  a  produção  do  autocuidado; 
incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência   social  nas 
comunidades,   por   meio da atividade   física   regular,   do esporte e   lazer,   das práticas corporais;   proporcionar 
Educação  Permanente   em Atividade  Física/  Práticas  Corporais,   nutrição  e  saúde  juntamente com as ESF, sob a 
forma  de  coparticipação,  acompanhamento  supervisionado,  discussão  de  caso  e  demais  metodologias  da 
aprendizagem em serviço, dentro de um progresso de Educação Permanente; articular ações, sobre o conjunto de 
prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública; contribuir para a ampliação e a 
valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência;   
identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial  para o desenvolvimento o trabalho em práticas 
corporais; capacitar os profissionais, para  atuarem  como  facilitadores/monitores  no  desenvolvimento  de Atividades 
Físicas/Práticas Corporais; supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas na 
comunidade; promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos 
presentes no território, escolas, creches etc; articular parcerias com outros setores da área adstrita, e a população, 
visando ao melhor uso dos espaços existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; promover 
eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da 
população. Compor equipe de saúde mental, participando das reuniões do serviço, tanto administrativas como  técnicas; 
atendimento  individual para avaliação e orientação de usuários e familiares; atendimento à família; atendimento em 
grupos (grupos de família, grupo operativo, atividades  de  suporte  social,    entre  outras);  atendimento  em  oficinas  
terapêuticas  executadas  por profissional de nível superior ou nível médio; visitas domiciliares, com objetivo de avaliar a 
situação do usuário em seu domicílio e propor ações no sentido de prestar assistência e reinserção social; atividades 
comunitárias enfocando a  integração do usuário na comunidade;   atividades comunitárias enfocando a   integração do 
dependente químico na comunidade e sua inserção familiar e social; desenvolvimento de ações Inter setoriais, em áreas 
como assistência social,  educação  e  justiça;  participar  de  atividades  de  apoio matricial;  realizar  atividades  
corporais  de  lazer  e recreativas. 
 
TÉCNICO AMBIENTAL  
Atribuições: planejar, coordenar e executar as Políticas Governamentais de Meio Ambiente, em especial as que se 
relacionem com as seguintes atividades de regulação, controle, fiscalização e licenciamento ambiental; monitoramento 
ambiental, gestão, proteção e controle da biodiversidade e da qualidade ambiental; gerenciamento dos recursos 
hídricos, florestais, minerais; gestão territorial (rural, urbana), com definição de diretrizes ambientais para o uso e 
ocupação do solo; estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais. Executa demais atividades 
afins. 
 
CONTADOR 
Garantir a prestação qualitativa dos serviços de contabilidade em geral; organizar e executar análise de contas; 
assessorar sobre problemas contábeis específicos; planejar os serviços contábeis especializados; sistematizar registros, 
atendendo as exigências legais e necessidades administrativas; organizar executar e assinar balancetes, balanços e 
demonstrativos de conta, aplicando as normas contábeis para apresentar resultados parciais e gerais da situação 
patrimonial, econômica e financeira; participar de reuniões, treinamento e desenvolvimento para aperfeiçoamento do 
processo de trabalho; realizar outras tarefas correlatas se licitadas pela Chefia. 
 
CONTROLADOR 
Atividades de nível superior de planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle, assessoramento 
especializado e execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises relacionadas com: I - avaliação do controle 
orçamentário, contábil, financeiro e operacional; II - estabelecimento de métodos e procedimentos de controles a serem 
adotados pelo Município para proteção de seu patrimônio; III - realização de estudos no sentido de estabelecer a 
confiabilidade e tempestividade dos registros e demonstrações orçamentárias, contábeis e financeiras, bem como de 
sua eficácia operacional; 

IV- verificações físicas de bens patrimoniais, bem como a identificação de fraudes e desperdícios decorrentes da ação 

administrativa. 
 



 

 

PSICÓLOGO 
 Analisar e avaliar mecanismos de comportamento humano, aplicando técnicas como teste para determinação de 
características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando orientação, seleção e treinamento no campo 
profissional. Realizar terapias clínicas e outras atividades correlatas no âmbito da Administração Municipal. Executar 
outras atribuições afins. 
Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades na área educacional; 
Orientar alunos e docentes nos casos de desajustamento escolar, familiar ou de outra natureza; Estudar sistemas de 
movimentação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos 
processos de aprendizagem, da natureza e das causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de 
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atenderem às necessidades individuais; Orientar os professores, 
auxiliando na solução dos problemas de ordem psicológica apresentados pelos alunos inseridos nas classes, promovendo 
a inclusão; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
  
TÉCNICO DA CPL 
Acompanhamento de publicações, livros técnicos, legislações municipais, estaduais e federais para o cumprimento dos 
procedimentos necessários em vigor. Realização de buscas e análise do edital de concorrência, tomada de preço e 
pregões, Atuação com planilhas de excel, preparação da documentação para participação em licitações e relatórios, 
Atuação com o Cadastro da empresa em sites, apresentação da documentação exigida, Experiência em rotinas 
administrativas referentes a licitação e demais rotinas, como arquivamento de documentação e controle de vencimento 
das mesmas. Vivencia em pregões eletrônicos, Elaboração de propostas comerciais para pregões eletrônicos, e 
acompanhamento da negociação durante o pregão. Conhecimento no Manual do pregão eletrônico do e-licitações. 

 
CARGO: ÁREA DE SAÚDE 

ASSISTENTE SOCIAL  
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas, planos, projetos, benefícios e serviços sociais. Encaminhar 
providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população na defesa dos seus direitos. Realizar 
pesquisas e estudos que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Prestar 
assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas. Prestar assessoria e apoio aos 
movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade. (Síntese das competências do Assistente Social (referenciada na Lei de REGULAMENTAÇÃO DA 
PROFISSÃO - N° 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993). 
 
ENFERMEIRO 
Exercer atividades de chefia, supervisão, coordenação e execução, em grau de maior complexidade, relativas à 
observação e ao cuidado com os clientes, de modo geral. Administrar medicamentos e tratamentos prescritos, bem 
como aplicar medidas destinadas à prevenção de doenças, atuando em unidades assistenciais de enfermagem, auditoria 
de enfermagem, controle de infecção hospitalar, epidemiologia, centro cirúrgico, hemodinâmica, hemodiálise, UTI, 
emergência, maternidade, clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ambulatório, unidades de internação e demais 
setores do hospital. Executar outras atividades inerentes à especialidade e necessidades do âmbito do trabalho. 

 

EDUCADOR FÍSICO 
Utilizar diagnóstico, definir procedimentos, orientar, desenvolver, identificar, planejar, coordenar, supervisionar, 
assessorar, organizar e avaliar as atividades físicas, desportivas e similares, sendo especialista no conhecimento da 
atividade física/motricidade humana nas suas diversas manifestações e objetivos, de modo a atender às diferentes 
expressões do movimento humano presentes na sociedade, considerando o contexto social e histórico-cultural, as 
características regionais e os distintos interesses e necessidades da população. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO  
Realizar atividades especializadas relacionadas à pesquisa e exame bacteriológico, observando a natureza e as 
características de bactérias e outros organismos. Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes. Preparar 
amostras do material biológico e realizar exames conforme protocolo. Operar equipamentos analíticos e de suporte. 
Executar, checar, calibrar e fazer manutenção corretiva dos equipamentos. Administrar e organizar o local de trabalho. 

Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos. Atuar dentro dos padrões de qualidade e biossegurança. Dialogar 
com a equipe de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico. Responsabilizar-se pelo setor de 
hematologia e banco de sangue. Preparar e fornecer medicamentos de acordo com prescrições médicas. Fornecer 
medicamentos e outros preparados farmacêuticos específicos. Executar outras tarefas correlatas que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Atuar nas atividades específicas de fisioterapia, visando reabilitação global do paciente. Avaliar o quadro e prescrever a 
terapêutica adequada ao caso; Atuar nas áreas de ortopedia, traumatologia, pneumologia, neurologia e reumatologia, 
utilizando recursos de eletroterapia, mecanoterapia, massoterapia, termoterapia, cinesioterapia; Prestar orientações 
gerais sobre a promoção a saúde a pacientes e familiares; Participar de reuniões administrativas e científicas do corpo 
clínico; Orientar a adequação de mobiliário, equipamento e atividades profissionais, segundo as normas de ergonomia; 
Cumprir normas e regulamentos da Secretaria de Saúde; Encaminhar para outras especialidades os casos que exigem 
maior complexidade de avaliação; Solicitar o acompanhamento por outras especialidades ao paciente durante o período 
de tratamento; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade; Realizar atividades educativas 
coletivas; Realizar atendimento a grupos específicos visando a promoção da saúde e prevenção de agravos. 
 
FONOAUDIÓLOGO  
Atuar nas atividades específicas de fonoaudiologia, tratando e orientando os pacientes em relação aos seus aspectos 
patológicos na voz, fala, audição e na linguagem oral e gráfica. Avaliar o quadro e prescrever a terapêutica adequada ao 
caso; Prestar orientações gerais sobre a promoção a saúde a pacientes e familiares; Participar de reuniões 
administrativas e cientificas do corpo clínico; Cumprir normas e regulamentos da Secretaria de Saúde;  
Encaminhar para outras especialidades os casos que exigem maior complexidade de avaliação; Utilizar instrumentos e 
meios pertencentes a atividade para efetuar a avaliação nos aspectos patológicos manifestados na voz, fala, audição 
linguagem oral e gráfica. Efetuar tratamentos e acompanhamento aos pacientes. Solicitar o acompanhamento por 
outras especialidades ao paciente durante o período de tratamento; Executar avaliações e terapias individuais ou 
coletivas conforme o caso; Efetuar relatórios de desenvolvimentos para as escolas e para a Secretaria de Saúde; Efetuar 
tarefas educativas; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade; Realizar atividades educativas 
coletivas; Realizar atendimento a grupos específicos visando à promoção da saúde e prevenção de agravos. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL  
Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primário, secundário e 
terciário, visando a proteção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva; colaborar na investigação 
epidemiológica; participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas, pesquisas e 
diagnósticos do setor de saúde; participar dos programas de capacitação e reciclagem de pessoal que atua no campo da 
assistência médico-hospitalar. 
VETERINÁRIO 
Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir para o bem-estar animal; promover saúde 
pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de pesquisa e extensão; atuar 
nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos. Fomentar produção animal; atuar nas 
áreas comercial agropecuária, de biotecnologia e de preservação ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; 
assessorar a elaboração de legislação pertinente. (descrição pelo CBO). 
 
NUTRICIONISTA  
Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação e nutrição; planejar, coordenar, 
supervisionar e avaliar estudos dietéticos; 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  



 

 

Atender e orientar pacientes. Aplicar medidas de promoção e prevenção de saúde bucal. Diagnosticar e tratar afecções 
da boca, dentes e região maxilofacial de crianças, adultos e idosos, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos para 
promover e recuperar a saúde bucal. Participar do planejamento, execução e avaliação de planos, projetos e programas, 
pesquisas e diagnósticos do setor de saúde, interagindo com profissionais de outras áreas. Participar dos programas de 
capacitação e atualização do pessoal que atua na área da assistência odontológica.  
 
PSICÓLOGO 
 Analisar e avaliar mecanismos de comportamento humano, aplicando técnicas como teste para determinação de 
características afetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, possibilitando orientação, seleção e treinamento no campo 
profissional. Realizar terapias clínicas e outras atividades correlatas no âmbito da Administração Municipal. Executar 
outras atribuições afins. 
Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades na área educacional; 
Orientar alunos e docentes nos casos de desajustamento escolar, familiar ou de outra natureza; Estudar sistemas de 
movimentação da aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e avaliação, baseando-se no conhecimento dos 
processos de aprendizagem, da natureza e das causas das diferenças individuais, para auxiliar na elaboração de 
procedimentos educacionais diferenciados capazes de atenderem às necessidades individuais; Orientar os professores, 
auxiliando na solução dos problemas de ordem psicológica apresentados pelos alunos inseridos nas classes, promovendo 
a inclusão; Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.  
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Atender pacientes para  prevenção,  habilitação  e  reabilitação  utilizando  protocolos  e  procedimentos específicos de 
terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; 
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de  vida;  exercer atividades  técnico-científicas.  
Assessorar  nas  atividades  de  ensino,  pesquisa  e extensão. 
 

ANEXO III 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGOS: AOSD 
PORTUGUÊS - Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; 
Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e 

Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; 
Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do 
Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio. 

 
MATEMÁTICA – Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, 
multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, 
Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semiretas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, Triângulo; 
Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo de Áreas, Polígono, Metro Quadrado e 
Unidades maiores e menores do que o metro quadrado. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AOSD  
Técnicas de Uso e Conservação de Materiais de Limpeza; Simbologia de Produtos Químicos e seus perigos; 
Conhecimentos básicos sobre - Ecologia e Meio Ambiente; Conservação, Limpeza e Higiene Pessoal, do Trabalho e de 
Equipamentos; Noções básicas de segurança e higiene do trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção - EPI. Ética 
Profissional. Conhecimentos sobre lógica, cores, reconhecimento de figuras geométricas e semelhança; Reconhecimento 
e interpretação dos numerais e das horas. Noção de grupos, categorias e organização de objetos. Interpretação de 
figuras e seus significados. Conhecimentos sobre funcionamento de ferramentas e aparelhos utilizados pelos ocupantes 
do cargo. Noções básicas de relacionamento humano e bom atendimento. Técnicas de uso e conservação de materiais 
de limpeza e higiene do ambiente de trabalho. Noções de como operar máquinas simples. Noções de higiene pessoal, de 
cuidados com os equipamentos, utensílios e ambiente de trabalho. Noções de controle para entrega e recepção de 

documentos, mensagens. Armazenamento e manuseio de resíduos; Procedimentos adotados na limpeza de ambiente 
fechados (piso, taco, mesas, etc.) e de ambientes abertos. 

RACIOCÍNIO LÓGICO – Avaliação de sequência lógica e coordenação viso-motora; noção de tempo; de espaço, de 
conservação de número, reversibilidade e simbologia da linguagem. Problemas sobre as quatro operações fundamentais 

da matemática. 
 

FUNDAMENTAL COMPLETO 
CARGOS: MOTORISTA “D”  
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Interpretação de texto informativo ou literário. FONÉTICA: fonema e letra; classificação dos 
fonemas (vogais, semivogais e consoantes); encontros vocálicos; encontros consonantais; dígrafos; sílabas; tonicidade 
das sílabas. ORTOGRAFIA: Emprego das letras maiúsculas e minúsculas; acentuação gráfica; emprego do hífen. 
MORFOLOGIA: Famílias de palavras; afixos; processos de formação de palavras; reconhecimento, emprego, flexões e 
classificações das classes gramaticais. SINTAXE: emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a 
ocorrência da crase, concordância verbal e nominal.  
 
MATEMÁTICA – Teoria dos Conjuntos. Números Naturais: Sistema de Numeração;· Operações com Números Naturais: 
propriedades da adição e da multiplicação com números naturais; Números Primos e Números Compostos;· Múltiplos e 
Divisores; MMC e MDC. Números Inteiros: Operações com Números Inteiros: propriedades da adição e da multiplicação 
com números inteiros. Números Fracionários: Operações com Números Fracionários: propriedades da adição e da 
multiplicação com números fracionários; A Fração Decimal: o número decimal; · Números Reais: Conceito de Número 
Racional; Conceito de Número Irracional; Conceito de Número Real. Equações do 1º Grau com uma variável; Sistema de 
Equações do 1º Grau com duas Variáveis; Equações do 2º Grau; Sistema de Medidas: Unidades de Comprimento; 
Unidades de Área; Unidades de Volume; Unidades de Capacidade; Unidades de Massa; Unidades de Tempo; Unidades de 
Ângulos. Razões e Proporções e Grandezas Proporcionais; Regra de Três Simples e Composta; Porcentagem, Juros 
Simples e Desconto.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO – Estruturas Lógicas. Lógica de Argumentação. Diagramas Lógicos. Trigonometria. Matrizes, 
Determinantes e Solução de Sistemas Lineares. Álgebra. Combinações, Arranjos e Permutação. Razão e proporção; 
divisão proporcional. Regra de três simples e composta. Porcentagem. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MOTORISTA 
 Código de Trânsito Brasileiro: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; Regras de 
Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias; Legislação de Trânsito: 

Dos Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da 
Condução de Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo 
Administrativo; Das Infrações; Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de 

Sinais de Regulamentação; Conjunto de Sinais de Advertência; Placas de Indicação; Direção Defensiva: Direção 
Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; 
Aquaplanagem; Tipos de Acidentes; Primeiros Socorros: Como socorrer; ABC da Reanimação; Hemorragias; Estado de 

Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados; Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de Transmissão e Suspensão; 
Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. Conhecimentos Gerais do Veículo: Conhecimentos Práticos 
de Operação e Manutenção do veículo; Procedimentos de Segurança; Funcionamento Básico dos Motores; Sistema de 

Lubrificação; Arrefecimento; Transmissão; Suspensão; Direção; Freios; Pneus; Painel de instrumentos; Sistema Elétrico. 
 

NÍVEL MÉDIO 
CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, AGENTE TRÂNSITO, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO, FISCAL DE OBRAS, FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE TRIBUTOS, GUARDA AMBIENTAL, TÉCNICO 
AGROPECUÁRIO, TÉCNICO AGRÍCOLA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA E 
TÉCNICO EM CONSULTÓRIO DENTÁRIO. 
 



 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – Interpretação de textos, Ortografia, Divisão silábica, Encontros vocálicos e consonantais, 
Acentuação, Classes das Palavras, Emprego de crase, Pontuação, Flexão nominal, Flexão Verbal, Emprego dos verbos 
impessoais, Vozes verbais (transformação), Uso e colocação de pronomes, Concordância Nominal, Concordância Verbal, 
Regência nominal, Regência Verbal. Emprego das palavras: porque/porquê, por que/por quê, senão/ se não, há/a, 
mal/mau, onde/aonde. Análise Morfossintática: termos da oração, Frase, Oração, Período: processo de coordenação e 
subordinação, Emprego das conjunções, Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, Homônimos, 
parônimos, polissemia, denotação conotação e funções da linguagem.  
 
MATEMÁTICA – Conjuntos: identificação e uso, pertinência, inclusão e operações; Sistema de Numeração: numerais, 
decimais, numeração romana; operações com números naturais: problemas com quatro operações, expressões simples, 
divisibilidade, múltiplos e divisores, números primos, fatoração, MDC e MMC; Frações: Frações ordinárias, operações, 
problemas, números decimais, transformação operações; Medidas: unidade de medida (comprimento, massa, 
capacidade, superfície e volume); Grandezas Proporcionais: razão, proporção, escala, regra de três simples, regra de três 
composta, regra de sociedade, percentagem, juros simples, juros compostos, desconto. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA – Sistema Operacional Microsoft Windows: Configurações básicas do Sistema Operacional 
(painel de controle), Organização de pastas e arquivos, Operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, 
excluir e renomear). Editor de Textos Microsoft Word: Criação, edição, formatação e impressão, Criação e manipulação 
de tabelas, Inserção e formatação de gráficos e figuras. Planilha Eletrônica Microsoft Excel: Criação, edição, formatação e 
impressão, Utilização de fórmulas, Formatação condicional, Geração de gráficos. Internet: Conceitos e arquitetura, 
Utilização dos recursos WWW a partir dos Web Browsers, Internet Explorer e Netscape, Produção, manipulação e 
organização de mensagens eletrônicas (e-mail). Sistemas de Informação: Características e componentes, Recursos de 
hardware e software, Aplicações. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Conhecimentos sobre: Ata; Ofício; Memorando; Certidão; Atestado; Declaração; Curriculum; Procuração; Aviso; 
Comunicado; Circular; Requerimento; Portaria – Edital; Redação oficial: aspectos gerais, características fundamentais, 
padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento, ofícios, requerimentos, pareceres e outras 
correspondências. Noções de arquivologia: informação, documentação, classificação, arquivamento, registros, 
tramitação de documentos, cadastro, tipos de arquivos, organização e administração de arquivos, técnicas modernas. 
Administração de material: aquisição, cadastros, registros, controle e movimentação de estoques, armazenamento, 
transporte, reposição, segurança Decreto; Organograma; Fluxograma; Recebimento e Remessa de Correspondência 
Oficial; Impostos e Taxas; Siglas e Abreviaturas; Formas de Tratamento em correspondências;  Tipos de Correspondência; 
atendimento ao público; Noções de Protocolo; Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Assiduidade; Disciplina na 
execução dos trabalhos – Relações Humanas no trabalho; Noções básicas de administração pública; Ética no serviço 
público; Técnicas de qualidade no atendimento público; Trabalho em equipe; Noções básicas de segurança no trabalho; 
Relacionamento interpessoal. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de 
segurança, conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
 
AGENTE TRÂNSITO 
Artigos 5º e 144º da Constituição Federativa do Brasil de 1988. Noções de direito constitucional. Ordem social. 
Competências da União, dos estados e dos municípios. Princípios da administração pública. Segurança Pública na 
Constituição do Estado do Maranhão. Noções de direito administrativo. Estado, governo e administração pública. 
Poderes administrativos. Hierarquia administrativa. Polícia e poder de polícia. Serviços públicos. Noções de direito penal. 
Infração penal. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Crimes 
contra a Administração Pública. Abuso de autoridade (Lei n.º 4.898/1965). Lei n.° 9.503, de 23/9/1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro: capítulos II, III, IV, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII. Resoluções do CONTRAN n.º 26, 35, 36, 38, 53, 
82, 108, 149, 203, 205 e 277/2008, alterada pela resolução n.º 352/2010. Resolução de situações problema relativas a: 
controle pessoal, relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização, capacidade de liderança. Atualidades 
referentes ao município de Pedreiras - MA e ao Estado do Maranhão. Geografia e história do  município de Pedreiras - 

MA. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança, conceito e 
equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 A importância e as vantagens do pessoal auxiliar em odontologia e do trabalho em equipe de saúde bucal. Requisitos do 
Auxiliar de Consultório Dentário para o exercício profissional no serviço público: trabalho em equipe, profissionalismo, 
qualidade e excelência de resultados. Ética profissional nas equipes de saúde bucal. Relações humanas. Medidas 
universais de biossegurança. Noções básicas de odontologia de promoção de saúde: prevenção de cárie, doença 
periodontal, má oclusão, câncer bucal. O Auxiliar de Consultório Dentário nos programas educativos de promoção de 
saúde bucal. Prevenção das doenças ocupacionais na prática odontológica. Procedimentos de desinfecção e esterilização 
de materiais e instrumentos utilizados, sob a supervisão do Cirurgião-Dentista. Ética profissional. Noções de Segurança 
do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança, NR10: conceito e equipamentos. Normas 
de higiene: meio ambiente e CIPA. 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO  
Conteúdo programático: Lavagem de material; Noções sobre vidrarias utilizadas em laboratório; Preparo de material,  
instrumental e equipamentos; Funcionamento de aparelhos de laboratório; Métodos de esterilização de materiais 
limpos e contaminados; Noções de Biossegurança, cuidados com meio ambiente e saúde no trabalho, cuidados com 
descarte de material. Organização e comportamento laboratorial. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS. Noções 
de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança, conceito e equipamentos. 
Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
 
FISCAL DE OBRAS  
Tipos de construção; Leitura de plantas; Noções de orçamento; Locação de uma obra; Nomenclatura de estruturas e 
suas principais aplicações; Equipamentos básicos; Alvenarias – tipos e técnicas de execução; Revestimentos – tipos e 
técnicas de execução; Argamassas – tipos e dosagens; Concretos – dosagens e preparação; Noções de segurança. 
Terraplenagem, Noções gerais, terraplenagem manual e mecanizada e suas características, operações básicas: ciclo de 
operação; Estudo dos materiais de superfície, Seleção dos equipamentos de terraplenagem, generalidades, fatores 
naturais, topografia; Introdução aos equipamentos de terraplenagem, classificação e  terminologia; Execução de 
terraplenagem, serviços preliminares de execução, Instalação do canteiro de obras, Construção de estradas de serviço e 
obras de arte provisória, consolidação dos terrenos e fundação dos aterros, locação topográfica; Execução dos cortes, 
controle e locação topográfica dos cortes; Terraplenagem não convencional, equipamentos escavo elevadores, 
escavadeiras rotativas; Trabalhos em Terra – Objetivos e procedimentos; estudos dos solos; escavações escoramentos; 
aterros e reaterros. Topografia – generalidades; definições; indefinição a altimetria; erro altimétrico; planos de 
referências; costas x altitude; referência de nível; instrumentos, equipamentos e materiais topográficos; 
operacionalização; nivelamentos e contra-sondagens, aparelhagem execuções; resultados. A função do desenho técnico 
e sua importância na execução dos projetos de engenharia e tarefas industriais. Materiais e instrumentos e seu uso no 
desenho técnico. Lei orgânica municipal, e Legislação Municipal sobre parcelamento de solo, posturas, e vigilância 
sanitária. Ética profissional. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de 
segurança, conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
 
FISCAL AMBIENTAL 
Constituição Federal: saúde e meio ambiente, arts. 196 a 200 e art. 225. Saúde Pública. Inspeção Sanitária: ações 
preventivas, regulamentadoras, fiscalizadoras e punitivas. Problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e da circulação de bens e serviços de interesse da saúde. Legislação Federal: Leis n° 9.974/2000, n° 
9.605/1998, n° 5.197/1967 (e suas alterações); Código Florestal (atualizado); Decreto nº 4.074/2002; Resolução 
CONAMA 307/2002 (e suas alterações). Legislação Municipal: Código de Postura de Imperatriz (Lei nº 850/1997); Lei de 
Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Imperatriz (2003); Definição da Área Urbana de Imperatriz (Lei 
nº 923/2000); Lei Orgânica de Imperatriz (e suas alterações). Poder de Polícia Administrativo. Prestação de Serviços. 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. 
Normas de segurança, conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA 



 

 

 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Direito Administrativo – conhecimento de Direito Administrativo. Administração Pública:  conceito; órgãos e agentes 
públicos. A  atividade administrativa. Princípios básicos da Administração Pública e informativos do Regime Jurídico-
Administrativo. O Poder de Polícia. A invalidação dos atos administrativos: anulação e revogação. A organização 
administrativa brasileira: administração descentralizada. Fundação, Sociedade de Economia Mista,  Empresa Pública e 
Autarquia. Contabilidade  – Procedimentos contábeis básicos (segundo métodos das Partilhas Dobradas). Estatística 
patrimonial e as variações do patrimônio líquido. Escrita Fiscal e Contábil. Direito Tributário  – Tributos: Impostos, Taxas 
e Contribuições de Melhorias; Princípios Constitucionais Tributários; Imunidades; Obrigações Tributárias e Fato Gerador; 
Sujeito Ativo e Passivo; Domicílio Tributário; Crédito Tributário: Suspensão, Extinção e Exclusão; Administração 
Tributária. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança,  
conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
 
GUARDA AMBIENTAL 
Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, licenciamento, 
autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Fiscalização urbanística. Poder de polícia. 
Avaliação de impacto ambiental como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente: métodos e aplicações. 
Resolução CONAMA nº 01 de 23 de janeiro de 1986. Geoprocessamento: elaboração e interpretação de dados 
cartográficos e georreferenciados. Noções básicas de sistemas de controle ambiental. Controle da poluição ambiental. 
Monitoramento do solo, água e ar. Auditoria Ambiental: definição, finalidade e classificação. Impactos ambientais: 
análise do cabimento de medidas mitigadoras. Medições sonoras. Hidrografia: manejo de bacias hidrográficas e recursos 
hídricos. Área degradada: avaliação dos danos, plano de recuperação e monitoramento ambiental. Licenciamentos: 
critérios básicos. Tipos de licenças. Resolução CONAMA nº 237/97. Agrotóxicos:  comércio, uso, produção, consumo, 
transporte e armazenamento. Registro e cadastro estadual. Recursos florestais: inventário, controle, transporte e 
manejo sustentável. Saneamento ambiental: conhecimento de  sistemas e tratamentos adequados. Lei Orgânica do 
Município de Pedreiras. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de 
segurança, conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA 
 
TÉCNICO AGROPECUÁRIO  
 Importância da Ecologia e o Papel do Homem no Meio  Ambiente. Principais Ecossistemas Terrestres e Aquáticos. 
Legislação e Conservação dos Recursos. Solos: Perfil, Composição, Propriedades Físicas e Químicas, Gênese e 
Classificação. Classificação e Aptidão de Uso. Objetivo Terminal: Propriedades Físicas, Químicas e Biológicas dos Solos, 
Processos e Fatores Pedogenéticos de Sua Formação. Levantamento e Mapas de Solos. Inventário Florestal. Legislação  
Ambiental de Impacto Ambiental. Monitoramento de Recursos Hídricos. Auditoria Ambiental. Conhecimento e Ciência 
Agrária Florestal. Tratamento de Efluentes e Mineração. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, 
causas e prevenção. Normas de segurança, conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Anotações e registros de enfermagem. Técnicas básicas de enfermagem: sinais vitais, termoterapia, crioterapia, 
sondagens, aspirações, nebulização, uso de aparadeiras e papagaios, oxigenoterapia, lavagens, banho no leito, peso 
mensuração, curativos, posição para exames, alimentações e colheita de material para exames. Administração de 
medicamentos por via oral e parenteal, assistência de enfermagem em saúde pública: imunizações, teste tuberculínico, 
controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis (tuberculose, hanseníase, cólera, AIDS, hepatite, 
miningite e leptospirose. Princípios básicos quanto à limpeza, desinfecção e esterilização de materiais. Assistência de 
enfermagem ao paciente durante admissão, alta, no transporte e pós-morte. Assistência de enfermagem ao paciente 
quanto à higiene, conforto e segurança. Assistência de enfermagem ao paciente portador de hipertensão arterial, 
diabetes, hemorragia digestiva, cardiopatias, neoplasias, acidente vascular cerebral e politraumatismo. Assistência de 
enfermagem à mulher com doença ginecológica e prevenção. Assistência de enfermagem à gestante, parturiente e 
puérpera normais e patológicas. Assistência de enfermagem ao recém nascido a termo, pré-termo e pós-termo. 
Assistência de enfermagem à criança normal e portadora de diarréia, infecções respiratórias, desnutrição, 
glomerulonefrite difusa aguda e síndrome nefrótica. Assistência de enfermagem na prevenção e controle de infecção 
hospitalar. Programa de assistência integral da saúde da mulher e da criança (PAISMC). Monitoração das doenças 

diarreicas, agudas. Controle das infecções respiratórias agudas (IRA). Aleitamento materno, conhecimento dos princípios 
do SUS (8ª e 9ª Conferências Nacionais de Saúde). Banho de imersão e/ou aspersão. Crescimento e desenvolvimento. 
Vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis. Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; 
Princípios da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do 
Técnico de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – 
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; 
Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 
Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; 
Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento 
familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: 
Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas e Assistência de Enfermagem 
em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; Sistema 
Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle 
de Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de 
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, 
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros 
socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; 
Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós 
operatórios. Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança,  
conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA 
 
TÉCNICO EM CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Sistema Único de saúde: Constituição Federal; Lei 8080 e 8142; Programa Saúde da Família. Promoção de Saúde: 
Conceito; Cartas de intenções. Educação em saúde Bucal: Conceito; Recursos instrucionais; Recursos utilizados em 
procedimentos coletivos e individuais. Prevenção em saúde Bucal: Conceito; Métodos e substâncias utilizadas; Medidas 
de impacto coletivo e individual; Cárie Dentária: Conceito e etiologia; Meios de Controle/prevenção; Epidemiologia no 
Brasil, Goiás, Goiânia. Doenças Periodontais: Conceito e etiologia; Meios de prevenção; Técnicas de raspagem e 
polimento supragengival; Epidemiologia. Recuperação/Reabilitação da Saúde Bucal: Notação dentária; Especialidades 
em odontologia; Noções básicas de Endodontia; Noções básicas de Cirurgia;  Noções básicas de Prótese dentária. 
Materiais Restauradores: Amálgama, resina composta, ionômetro de vidro e outros; Manipulação  do material 
restaurador; Indicação de uso; Cuidado  no descarte; Recomendações no acondicionamento. Materiais de proteção do 
complexo dentino-pulpar: Tipos, indicações e manipulação do material forrador; Cuidado no acondicionamento e no 
descarte. Biossegurança: Equipamento de proteção individual e coletivo; Normas de controle de infecção(limpeza, 
desinfecção, esterilização etc.; Precaução Padrão do Ministério da Saúde; Doenças infectocontagiosas mais prevalentes 
de interesse odontológico; Gerenciamento de resíduos nos serviços de saúde  
(RDC nº. 306); Radiologia odontológica: Técnicas de obtenção de radiografias periapicais e bitewing; Revelação e 
encartonamento; Código de ética odontológica. Ergonomia: Trabalho á quatro-mãos; Posições ergonômicas. 
Administração de consultório: Controle de estoque; Acondicionamento de material de consumo; Técnicas de 
arquivamento de prontuários. Metas da Organização Mundial da Saúde relacionadas à saúde bucal. Noções de 
Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança, conceito e equipamentos. 
Normas de higiene: meio ambiente e CIPA 
 
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA 
Conhecimentos específicos: Hardware e software.  Montagem e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
informática: computadores e dispositivos de rede. Redes de Computadores: Conceitos, arquitetura, topologia, 
protocolos, equipamentos (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores), instalação, configuração, 
manutenção e cabeamentos. Instalação física de redes de computadores. Sistema operacional Windows: instalação, 
gerenciamento de contas, arquivos de usuários, configuração em rede, procedimentos de backup. Instalação e 
configuração de aplicativos. Correio eletrônico, transferência de arquivos (FTP), conexão remota (Telnet WTS) e conexão 
remota segura (SSH). Instalação e configuração de antivírus, firewall e outros dispositivos de segurança. Instalação e uso 



 

 

dos aplicativos para ambiente Windows; Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, XP e superior. 
Softwares livres: pacote BrOffice; Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Noções de Segurança do trabalho: acidentes 
do trabalho, causas e prevenção. Normas de segurança,  conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e 
CIPA 
 

NÍVEL SUPERIOR SECRETARIA DE SAÚDE 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, FONOAUDIÓLOGO, 
MÉDICO CLÍNICO GERAL, VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PSICÓLOGO, FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA 
OCUPACIONAL. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – Compreensão de texto literário (crônica, contos, etc.) e não literários (dissertativos, 
argumentativos, informativos, técnicos, de jornais revistas ou livros contemporâneos): Reconhecimento de traços 
característicos da linguagem falada e da linguagem escrita, de textos de maior formalidade e textos de menor 
formalidade; Conhecimento lingüístico: acento gráfico, crase; pontuação - funcionalidade e valor expressivo; 
Concordância nominal e verbal; regência; sintaxe de colocação – em texto de maior formalidade; discurso direto e 
indireto – implicações sintáticas e marcas gráficas; reestruturação de enunciados; Elementos de coesão textual: artigos, 
numerais, prenomes, conjunções, expressões sinônimas e antônimas, cotação e denotação; Ortografia; Flexão nominal; 
Flexão verbal; Emprego dos verbos impessoais; Vozes verbais (transformação); Uso e colocação de pronomes; Análise 
morfossintática: Termos da oração; Frase, Oração, Período. Processo de coordenação e subordinação; Emprego das 
conjunções; Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação 
e conotação; Classe de palavras; Funções da linguagem. 

 
ATUALIDADES – Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes à área de saúde. Fatos da atualidade: 
locais, nacionais e internacionais, amplamente divulgados em revistas, livros, jornais, televisão e internet. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO – O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico quantitativo 

(entendimento da estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, 
com relação aos seguintes pontos: noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e 
equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. Gráficos e tabelas: análise, 
interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas ou gráficos. Operações de adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação.  Razões e proporções, regras de três simples e compostas, porcentagem, juros 
simples. Expressões algébricas e numéricas; fatoração. Equações de 1o e 2o graus. Sistemas de equações de 1o grau. 
Círculos e polígonos: cálculo de áreas e perímetros. Pesos e medidas. Sistemas monetário e métrico. Medida aritmética. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ASSISTENTE SOCIAL 
Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições e Competências; Princípios que regem a organização do SUS; 
Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos. Da participação da  rede  complementar. A 
articulação dos serviços de saúde em rede e níveis  de  complexidade.  Princípios básicos  do  financiamento  e gestão  
financeira. Legislação da Saúde: Constituição  Federal  de  1988  (Título  VIII  -  capítulo  II  -  Seção  II); Lei Federal nº 
8142/90 e Lei nº 8080/90; NOAS – Norma Operacional de Assistência à Saúde Pacto pela Saúde – Portaria 399 de 
22/02/2006; A obrigatoriedade de notificação pelos profissionais  de  saúde,  de  algumas doenças  transmissíveis – 
Relação  de  doenças  para  o  Brasil; Participação popular e controle social no SUS. O Conselho de Saúde: Nacional; 
Municipal; Distrital e de Unidades. Indicadores de Saúde. Transição demográfica e epidemiológica. Vigilância 
Epidemiológica.  Investigação Epidemiológica de Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e Vigilância 
Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde Pública e Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, 
Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase, Antaviroses, Hepatites  Virais,  Leptospirose,  Menigites,  Raiva,  
Tuberculose  e  Tétano.  Doenças Emergentes e  Reemergentes.  Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. O 
debate contemporâneo  sobre o Serviço  Social:  as  demandas  sociais  para  a  profissão. Políticas sociais públicas, 
cidadania e direitos sociais no Brasil. Avaliação de políticas sociais e de proteção ambiental. Pesquisa e planejamento em 
Serviço Social: a construção do conhecimento, metodologias qualitativas e quantitativas. Assistência social com garantia 

de direitos - Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência). Prática profissional em diversos campos de 
atuação na Saúde Pública: Assistência à Saúde e Vigilância à Saúde. A intervenção do Assistente Social  
nas Condições e Relações do Trabalho. O Assistente  Social na construção e desenvolvimento do projeto político-
pedagógico: atuação multidisciplinar.  Estratégias e procedimentos teórico-metodológicos  em  Serviço Social  -  
articulação  com  a  situação  de  intervenção. Reforma psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. 
Reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do  sofrimento  psíquico  e interdisciplinaridade.  Álcool, 
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Noções básicas de psicopatologia. Ética e Legislação Profissional. Estatuto 
do Idoso  e política estadual do idoso. Estatuto da criança e adolescente. Lei orgânica da assistência social. Atuação do 
conselho tutelar.  Programas de renda mínima. Normas para municipalização da gestão e organização municipal da 
assistência social. Investigação e sistematização na prática profissional. Política Nacional para a Integração da pessoa 
portadora de  deficiência. O assistente social na construção do projeto ético-político da profissão.  
 
ENFERMEIRO 
Legislação de Enfermagem: Lei Nº7. 498/86; Decreto lei nº 94.406/87; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Teorias de Enfermagem. POLITICAS: Política Nacional em Saúde Mental: Rede de Atenção e Reforma Psiquiátrica,  

Política Nacional de Atenção Básica, Politica Nacional de Promoção à Saúde, Politica Nacional de Humanização, 

Sistematização da Assistência de Enfermagem(SAE), Concepções teóricas sobre Processo Saúde/ Doença. Atenção de 

Enfermagem nos Programas do Ministério da Saúde: Tuberculose, Hanseníase, Saúde do Trabalhador, Assistência à 

Saúde da Criança em Ambulatório (aleitamento materno; atenção ao recém-nascido de risco habitual, doenças 

prevalentes na infância, doenças respiratórias agudas) e Assistência às crianças Hospitalizadas, Assistência à  Saúde da 

Mulher (Assistência ao pré-natal e puerpério, planejamento familiar, prevenção do câncer uterino e de mama, 

climatério), Assistência à Saúde do Adulto e do idoso no ambulatório e hospitalizado (hipertensão arterial, diabetes, 

doenças respiratórias, doenças transmissíveis, acamados e idosos) e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST e AIDS). 

Enfermagem em Centro Cirúrgico (C.C)e Central de Esterilização (CME): estrutura e funções; métodos atuais de controle 

dos processos de esterilização; legislação específica no processamento de materiais por diferentes métodos, Atuação do 

Enfermeiro na CCIH, Enfermagem nas emergências: Princípios para o Atendimento de Urgência e Emergência.  

Assistência de enfermagem ao portador de sofrimento mental em situações de manifestações agudas e crônicas e 

emergenciais. Programa Nacional de Imunização. Epidemiologia Básica. Sistema de Vigilância: epidemiológica, ambiental 

e sanitária. Administração dos serviços de Enfermagem: Teorias Administrativas e Enfermagem. Administração de 

recursos humanos e materiais. Processo de Trabalho em Saúde. Planejamento, organização e Gerência de Serviços de 

Saúde. Regulação, Controle e avaliação do Serviço de Saúde e de Enfermagem; Supervisão e Avaliação da Qualidade da 

Assistência e do Serviço de Enfermagem.  A(o) Enfermeira(o) como líder e agente de mudança. Educação Permanente e 

Enfermagem. Pesquisa em Enfermagem. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de 

Imunização (PNI); acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de 

Assistência à Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; Enfermagem em Saúde Mental: integração da 

assistência de enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto; Enfermagem na 

saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência 

ginecológica; planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no prénatal, parto 

e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; Enfermagem em pediatria: crescimento e desenvolvimento; 

saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; 

prevenção de acidentes na infância; Enfermagem em neonatologia: assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; 

aleitamento materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; 

oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco; Lei Federal 8080/90. 

EDUCADOR FÍSICO 
Concepção e Importância Social da Educação Física: conhecimento do corpo, lazer e cultura popular, formação da 
cidadania. Metodologia da ginástica – histórico da ginástica no Brasil e no Mundo. Avaliação da Educação Física e do 
Esporte: Problemas e perspectivas.  Conhecimentos em Anatomia Humana.  Fundamentos  em  Biologia.  Conhecimentos 



 

 

de Bioquímica. Conhecimentos de Fisiologia Humana. Fisiologia do Exercício. Noções em Nutrição. Conhecimentos em 
Musculação. Noções de Biomecânica. Atividades Aquáticas. Atividades físicas para Maturidade.   Atividades físicas em 
Estados Especiais. Atividades físicas para Portadores de Necessidades Especiais. Recreação e Jogos  / Projetos de Lazer. 
Cinesiologia. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
 Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia - Propriedades 
gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. 
Imunologia nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, 
aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes munoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, 
doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia - técnicas de 
esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração 
utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, 
enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame 
microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia - Ciclo vital dos principais parasitos 
de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos 
do sangue e tecidos. Hematologia - Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série eritroide. Principais 
anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. 
Testes diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sanguínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. 
Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica - Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-
básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. 
Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: 
classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, 
métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. 
Função endócrina: hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, 
magnésio e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise - Coleta, testes químicos, testes 
físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia - Interações medicamentosas, 
agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-
hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas 
por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Legislação - Código de Ética Farmacêutica. 
 
FONOAUDIÓLOGO  
Desenvolvimento da linguagem normal: fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da linguagem. Patologias da voz: 
disfonia - definição, etiologia, avaliação, terapia. Definição, etiologia, avaliação e terapia de: laringectomia, distúrbios 
articulatórios, desvios fonéticos e fonológicos, deglutição atípica ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da 
linguagem - definição, etiologia, avaliação e terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, dislexia, 
dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do processamento auditivo; a linguagem nas psicoses 
infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e fisiologia da audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo 
(maturação das respostas em bebês de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação de resultados de audiometria 
tonal e imitanciometria; interpretação dos testes de reconhecimento de fala (IRF e SRT); avaliação do processamento 
auditivo; audiologia infantil - avaliação do recém-nascido e detecção precoce da deficiência auditiva; avaliação da 
criança de 0 a 6 anos. Emissões otoacústicas, potenciais evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia: 
definição, objetivos e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou próteses auditivas: tipos e 
características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à família da criança que usa aparelho 
auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas auditivas na infância; tipos de perdas auditivas; terapia fonoaudiológica 

da deficiência auditiva: diferentes abordagens e métodos. SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e 
características. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com a dieta. A atividade física. O 
tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. Princípios de 

eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. 

Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica.  Pneumonias comunitárias. 
Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais funcionais: 
síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca.  Abordagem do paciente com diarréia. 
Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose 
hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem 
do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de 
câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabetes 
mellitus.  Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia 

medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O 
ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 36- Abordagem clínica 
do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Gripe e 
resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios 
da antibioticoterapia.  Síncope e cefaléias.  Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-básicos. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de Imunização 
(PNI); acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência à 

Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso. Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de 

enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto. Enfermagem na saúde da 
mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência ginecológica; 
planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no prénatal, parto e puerpério; 
gravidez de risco; emergências obstétricas. Enfermagem em pediatria: crescimento e desenvolvimento; saúde da 
criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; 
prevenção de acidentes na infância. Enfermagem em neonatologia: assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; 
aleitamento materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; 
oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco; Lei Federal 8080/90 

 
VETERINÁRIO 
 ANATOMIA: Sistema locomotor; Sistema digestório; Sistema respiratório; Sistema circulatório; Sistema reprodutor 
masculino; Sistema reprodutor feminino; Sistema endócrino; Anatomia da pele. FISIOLOGIA: Fisiologia do Sistema 
Circulatório; Fisiologia do Sistema Respiratório; Fisiologia do Sistema Reprodutor masculino e feminino; Fisiologia das 
Glândulas Endócrinas; Fisiologia da Pele; Fisiologia da Glândula Mamária; Fisiologia dos Líquidos Orgânicos. 
PARASITOLOGIA: Classe Trematoda. Gênero: Fasciola e Schistosoma. / Classe Cestoda. / Classe Nematoda. Gêneros: 
Ascaris, Parascaris, Toxocaris, Toxocara, Neoscaris, Oxyuris, Strongyloides, Filaria, Dirofilaria, Strongylus, 
Oesophagostomum, Syngamus, Ancylostoma, Dictyocaulus e Trichinella. / Classe Arachnida. Gênero: Rhipicephalus, 
Boophilus, Amblyomma, Dermacentor, Ixodes, Demodex, Psoroptes, Notoedres, Sarcoptes e Cheyletiella. / Filo Protozoa. 
Gêneros: Leishmania, Trypanosoma, Giardia, Trichomonas, Eimeria, Isospora, Toxoplasma e Babesia. FARMACOLOGIA: - 
Conceitos básicos em farmacoterapêutica: Disposição e destino das drogas; Formas de apresentação das drogas; Vias de 
administração das drogas; Absorção das drogas; Distribuição das drogas no organismo; Excreção de drogas e seus 
metabólitos; - Estudo geral das (os): Penicilinas; Cefalosporinas; Aminoglicosídeos; Tetraciclinas; Cloranfenicol; 
Sulfanamidas; Quinolonas; Antiinflamatórios; Antifúngicos; Antiprotozoários; Anti-helmínticos; Ectoparasiticidas. 
DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS E PARASITÁRIAS: Brucelose; Tuberculose; Raiva; Febre aftosa; Carbúnculo; 
Listeriose; Tétano; Coccidiose; Erliquiose; Babesiose; Anaplasmose; Neosporose; Influenza aviária; Doença de Newcastle; 
Encefalite espongiforme bovina; Mastite; Anemia infecciosa eqüina; Doença de Aujeszky; Leptospirose; Leishmaniose; 
Toxoplasmose. 
 
NUTRICIONISTA 
Nutrição normal: carboidratos, proteínas e lipídios: classificação, funções, digestão absorção, metabolismo e 
necessidades nutricionais; enzimas e hormônios: funções e metabolismo. vitaminas e minerais: macro e 
micronutrientes. Água, fibras: funções, fontes alimentares e necessidades nutricionais; nutrição e atividade física. 
aspectos fisiológicos e nutricionais nos diferentes ciclos da vida: gestação, aleitamento materno, lactação, infância, 
adolescência, fase adulta e terceira idade; alimentos funcionais. Bromatologia, tecnologia de alimentos e controle 
sanitário: estudo bromatológico dos alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas, gorduras, 
hortaliças, frutas e bebidas; propriedades físico-químicas dos alimentos; condições higiênico-sanitárias e manipulações 



 

 

de alimentos; conservação de alimentos; uso de aditivos em alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; 
intoxicações e infecções alimentares; Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Técnica dietética: 
conceito, classificação e características dos alimentos; preparo de alimentos: processos e métodos de cocção; a pirâmide 
alimentar; planejamento de cardápios; técnica dietética e dietoterapia. Administração de unidades de alimentação e 
nutrição: características e atividades do serviço de nutrição; planejamento, organização, coordenação e controle. 
Nutrição em saúde pública: aspectos epidemiológicos em carências nutricionais: desnutrição energético-protéica, 
hipovitaminose A, anemia ferropriva, cárie dental, bócio endêmico, indicadores, intervenções; saúde materno-infantil; 
infecção pelo HIV na gestação e infância; educação alimentar-nutricional; Vigilância nutricional; Alimentação equilibrada 
na promoção da saúde. Nutrição clínica: nutrição em condições clínicas específicas: doenças carenciais, doenças 
metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, 
distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS, pré e pós-operatórios; indicadores e diagnósticos do estado nutricional; 
avaliação nutricional; recomendações e necessidades de nutrientes;  aconselhamento nutricional; suporte nutricional; 
terapia nutricional enteral e parenteral. SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 
 
ODONTÓLOGO 
Ética Profissional e Legislação. Saúde bucal preventiva e curativa. Doenças virais de transmissão ocasional. Controle de 
infecções. Odontopediatria. Anamnese e cuidados especiais em assistência odontológica clínica. Proteção radiológica. 
Radiografia e revelação. Diagnósticos em patologias bucais. Careologia: etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, 
terapêutica e prevenção. Fluorterapia, toxologia do flúor. Fluorose: diagnóstico e tratamento. Anestesia locorregional 
oral: técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações, acidentes, medicação. Procedimentos cirúrgicos de pequeno e 
médio porte, extração simples, sem odontosecção e com odontosecção, extração com alveoloplastia, biópsias, suturas, 
drenagem de manifestações agudas e crônicas, curetagem subgengival, técnicas, indicações e contraindicações. 
Dentística: preparo de cavidades, materiais de proteção do complexo pulpodentário, materiais restauradores, indicações 
e contraindicações do tratamento não invasivo de lesões de cárie, tratamento conservador do complexo dentina-polpa. 
Orientação para a saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário. Exames clínicos e 
diagnósticos. Participação nas ações de controle social. Participação junto à equipe de saúde de capacitação de recursos 
humanos, planejamento, coordenação, supervisão e execução de serviços, programas ou projetos na área de 

odontologia. Educação em saúde. SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 
 
PSICÓLOGO  
Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação psicanalítica (infância, 
adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e adolescência). 
Modelos de psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas. Manejo 

clínico das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos 
fundamentais na psiquiatria e na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, 
Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde mental no Brasil: visão histórica; 
Medicina, psiquiatria, doença mental; Epidemiologia social das desordens mentais; Considerações sobre terapêuticas 
ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas da psiquiatria pós-asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da 
Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental; As Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; 
Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a clinica da Saúde Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. 
Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde mental; 

Psicologia e Educação. SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Conhecimentos básicos: anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia e patologia. Conhecimentos 
anatômicos, fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, 
angiológicas e pediátricas. Conhecimento dos princípios básicos da cinesiologia. Fundamentos e técnicas de atendimento 
em fisioterapia ortopédica, cardiorrespiratória e neurológica. Técnicas básicas em: cinesioterapia motora e respiratória, 
manipulações, fisioterapia motora e respiratória em UTI. Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. 
Conceito e aplicação: exercícios ativos, ativos- assistidos, passivos, isométricos. Conceito e aplicação: mecanoterapia, 
termoterapia, crioterapia, eletroterapia, massoterapia. Fisioterapia aplicada à geriatria, demências e nas doenças da 3ª 
idade. Fisioterapia reumatológica. Indicações e tipos de: próteses e órteses. Testes musculares. Consequências das 

lesões neurológicas. Aspectos gerais que englobam avaliação e tratamento nas diversas áreas de atuação da fisioterapia. 
SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Fundamentos de Terapia Ocupacional; História; Conceito; Raciocínio Clínico; Processo de Terapia Ocupacional; 
Desempenho Ocupacional; Análise de Atividades; Relação Terapêutica; Papel Clínico. Terapia Ocupacional  e as 
Disfunções  Físicas; Clínica  de Ortopedia; Reumatologia  e Neurologia;  Avaliação  de Desempenho Ocupacional; Áreas, 
Componentes, Contextos; Aplicação de Testes; Tratamento de Terapia Ocupacional; Tratamento das Atividades de Vida 
Diária; Aplicação de Atividades Terapêuticas Ocupacionais; Tratamento dos Componentes de Desempenho  Ocupacional;  
Tecnologia  Assistiva;  Órteses;  Adaptações;  Comunicação Alternativa;  Planejamento  em Acessibilidade. Terapia 
Ocupacional no Contexto Hospitalar; Terapeuta Ocupacional na Reabilitação Física; Memória. Terapia Ocupacional e 
Saúde Mental. Terapia Ocupacional e Geriatria/Gerontologia. Terapia Ocupacional e Pediatria. Princípios e fundamentos 
éticos e morais 

 
NÍVEL SUPERIOR ÁREA JURIDICA 

LÍNGUA PORTUGUESA – Compreensão de texto literário (crônica, contos, etc.) e não literários (dissertativos, 
argumentativos, informativos, técnicos, de jornais revistas ou livros contemporâneos): Reconhecimento de traços 
característicos da linguagem falada e da linguagem escrita, de textos de maior formalidade e textos de menor 
formalidade; Conhecimento lingüístico: acento gráfico, crase; pontuação - funcionalidade e valor expressivo; 
Concordância nominal e verbal; regência; sintaxe de colocação – em texto de maior formalidade; discurso direto e 
indireto – implicações sintáticas e marcas gráficas; reestruturação de enunciados; Elementos de coesão textual: artigos, 
numerais, prenomes, conjunções, expressões sinônimas e antônimas, cotação e denotação; Ortografia; Flexão nominal; 
Flexão verbal; Emprego dos verbos impessoais; Vozes verbais (transformação); Uso e colocação de pronomes; Análise 
morfossintática: Termos da oração; Frase, Oração, Período. Processo de coordenação e subordinação; Emprego das 
conjunções; Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação 
e conotação; Classe de palavras; Funções da linguagem. 
 
ATUALIDADES/CONHECIMENTOS GERAIS – Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes à área 
Jurídica. Fatos da atualidade: locais, nacionais e internacionais, amplamente divulgados em revistas, livros, jornais, 
televisão e internet. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO – O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico quantitativo 

(entendimento da estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, 
com relação aos seguintes pontos: noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e 
equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. Gráficos e tabelas: análise, 
interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas ou gráficos. Operações de adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação.  Razões e proporções, regras de três simples e compostas, porcentagem, juros 
simples. Expressões algébricas e numéricas; fatoração. Equações de 1o e 2o graus. Sistemas de equações de 1o grau. 
Círculos e polígonos: cálculo de áreas e perímetros. Pesos e medidas. Sistemas monetário e métrico. Medida aritmética. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

SUPROCURADOR 
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. CONSTITUIÇÃO: fontes, conceito, objeto, classificações e estrutura. 1.1. Supremacia da 
Constituição. 1.2. Vigência e eficácia das normas constitucionais. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO. 2.1. Princípios 
Constitucionais explícitos e implícitos. 2.2. Federação. 2.3. Tripartição dos poderes. 3. DIREITOS E GARANTIAS 
FUNDAMENTAIS. 3.1. Direitos individuais. 3.2. Direitos sociais. 3.3. Direitos políticos. 4. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. 4.1. 
União. 4.2 Estados e DF. 4.3. Municípios. 5. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 5.1. Princípios Constitucionais da Administração 
Pública. 5.2. Servidores Públicos Civis. 6. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. 6.1. Função legislativa, executiva e judiciária. 6.2. 
Processo legislativo. 7. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 7.1. Controle de Constitucionalidade de Leis municipais. 
8. ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA. 8.1. Atividades Econômicas. 8.2. Política Urbana. 9. SEGURIDADE SOCIAL. 10. 
EDUCAÇÃO E CULTURA. 11. MEIO AMBIENTE. 12. FAMÍLIA. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. NOÇÕES GERAIS DE 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA BRASILEIRA. 2. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. 2.1. Descentralização e 



 

 

Desconcentração. 3. SERVIÇO PÚBLICO: noções gerais; formas e meios de prestação; concessão e permissão de serviços 
públicos; autorização; tarifas. 4. LICITAÇÕES E CONTRATOS Administrativos (Lei nº 8.666/93, Lei nº 10520/2002 e 
legislação posterior). 5. BENS PÚBLICOS: noções gerais, espécies. 6. PODER DE POLÍCIA: noção, características, formas e 
limites. Polícias sanitária, de trânsito, de costumes e diversões públicas. Controle ambiental. 7. LIMITAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS AO DIREITO DE PROPRIEDADE. 7.1. Direitos de vizinhança. 7.2. Servidão administrativa. 7.3. Proteção 
ao patrimônio histórico, artístico e cultural. 8. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. 8.1. Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC nº 101/00). 9. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: noções gerais, caso fortuito e força maior, fato do 
príncipe. 10. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. 10.1. Cargos, empregos e funções públicas. 10.2. Concurso Público. 10.3. Regime 
celetista e estatutário. 10.4. Acumulação de cargos. 10.5. Contratação temporária. 10.6. Proc. Administrativo Disciplinar: 
noções gerais. 11. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Atos de improbidade administrativa. Lei nº 8429/92. 12. ESTATUTO DA 
CIDADE (Lei nº 10257/01). 12.1. Diretrizes gerais da política urbana. 12.2. Da gestão democrática da cidade. DIREITO 
TRIBUTÁRIO: 1 . SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. 1.1. Princípios. 2. FONTES DO DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. 
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. 3.1. Fato Gerador ou hipótese de incidência. 3.2. Sujeitos ativo e passivo. 3.3. Obrigações 
acessórias. 4. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. 4.1. Imunidade e isenção. 5. IMPOSTOS 
MUNICIPAIS: IPTU, ITBI, ISS. 6. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCONSTITUCIONALIDADE). 6.1. Contribuição de 
iluminação pública. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1.1 Princípios informativos. 2. ATOS 
PROCESSUAIS. 2.1. Forma. 2.2. Tempo. 2.3. Lugar. 2.4. Prazo. 3. FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
3.1. Pressupostos processuais. 3.2. Condições da ação. 4. PROCESSO E PROCEDIMENTO. 4.1. Procedimento ordinário. 
4.2. Procedimento sumário. 4.3. Antecipação de tutela. 5. RECURSOS. 5.1. Agravo de instrumento e agravo retido. 5.2. 
Apelação. 6. AÇÕES EM ESPÉCIE: Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. 7. LIMINARES CONTRA O 
PODER PÚBLICO. 7.1. Prerrogativas da Fazenda Pública em Juízo. DIREITO DO TRABALHO: 1. Fontes do direito do 
trabalho. 1.2. Princípios peculiares do direito do trabalho. 2. Sujeitos da relação de emprego. 2.1. Empregado. 2.2. 
Empregador. 3. Administração pública como empregadora. 3.1. Solidariedade no direito do trabalho. 4. Elementos do 
contrato de trabalho. 5. Espécies de contrato de trabalho. 6. Remuneração. 6.1. Conceito. 6.2. Distinção entre 
remuneração e salário. 6.3. Caracteres do salário. 6.4. Salário e indenização. 6.5. Adicionais. 6.6. O princípio da igualdade 
de salário. 7. Rescisão do contrato de trabalho. 
 
PROCURADOR MUNICIPAL 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito. Classificação; Normas constitucionais. Leis constitucionais e 
complementares. Emendas e revisão da constituição. Disposições transitórias. Inconstitucionalidade e seus controles. 
Ação Declaratória de Constitucionalidade. Princípios constitucionais. Os princípios constitucionais da Administração 
Pública. Direitos e garantias individuais e coletivos. Direitos Sociais. Mandado de Segurança, habeas corpus, habeas data, 
mandado de injunção e ação popular. Liberdades constitucionais Jurisdição constitucional no direito brasileiro. 
Federação brasileira. Atribuições constitucionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Poder 
Legislativo: composição e atribuições. Processo legislativo. Orçamento e controle financeiro e orçamentário. Tribunal de 
Contas. Poder Executivo. Organização. Competência. Funções Essenciais à Justiça. Poder Judiciário. Tribunais e Juízes 
Federais. Tribunais e Juízes Estaduais. Regime constitucional dos servidores públicos.  Ordem econômica e social na 
Constituição. Intervenção do Estado no domínio econômico. Seguridade social. Educação e cultura. Regime 
constitucional da propriedade. Meio ambiente. DIREITO ADMINISTRATIVO: Relação jurídico-administrativa. A 

personalidade de direito público. Pessoa Administrativa.  Órgão administrativo. Classificação dos órgãos e funções da 
Administração Pública. A competência administrativa: conceito e critérios de distribuição. Avocação e delegação de 
competência. Organização administrativa brasileira: princípios fundamentais. Administração direta e indireta. Autarquia. 
Sociedade de Economia Mista. Empresa Pública. Fundações instituídas pelo Poder Público. Atos administrativos. 
Formação - elementos, procedimentos administrativo; validade; eficácia; autoexecutoriedade.  Atividade discricionária 
da Administração Pública. Limites. Controle.  Licitação e contrato administrativo. Lei n. 8.666/93 e posteriores 
alterações. Polícia administrativa - conceito, e requisitos de seu exercício. As liberdades públicas e o poder de polícia. 
Serviço público. Concessão, autorização e permissão de serviço público. Bens públicos - disciplina legal. Limitações do 
direito de propriedade: desapropriação, requisição e servidão administrativa. A Fazenda Pública em juízo. Controle da 
legalidade dos atos administrativos. Responsabilidade civil do Estado. Função Pública. Regime Jurídico dos servidores 
públicos - cargos de provimento efetivo: provimento, estágio probatório, estabilidade; cargos de provimento em 
comissão. Direitos, deveres e responsabilidade dos servidores públicos. Parceria Público-Privada. DIREITO TRIBUTÁRIO: 
Direito Tributário. Princípios. O Código Tributário Nacional. Normas Gerais de Direito Tributário. Norma tributária. 

Espécies. Vigência. Interpretação e aplicação. Obrigação tributária. Estrutura e elementos constitutivos. Espécies. Fato 
gerador. Sujeitos  ativo e passivo. Crédito tributário. Conceito. Natureza. Lançamento. Revisão. Suspensão, extinção e 
exclusão. Prescrição e decadência. Repetição do indébito. Responsabilidade por dívida própria e por dívida de outrem. 
Solidariedade e sucessão. Responsabilidade pessoal e de terceiros. Responsabilidade supletiva. Garantias e privilégios do 
crédito tributário. Tributo. Conceito. Natureza jurídica. Espécies. Impostos municipais. Espécies. Taxas e contribuições 
municipais. Regulamentação na legislação tributária municipal. Autuações. Processo administrativo tributário. Conselho 
de Contribuintes. Competência. DIREITO CIVIL: Lei. Vigência. Aplicação da lei no tempo e no espaço. Integração e 
interpretação da lei. Das pessoas naturais e jurídicas. Personalidade. Capacidade. Sociedades mercantis. Fatos, atos e 
negócios jurídicos – requisitos. Modalidades, forma e prova dos atos jurídicos. Nulidade e anulabilidade dos atos 
jurídicos. Atos ilícitos. Prescrição e decadência.  Responsabilidade civil por atos ilícitos. Dos bens e suas espécies. Bens 
públicos e privados. Da posse. Conceito e classificação, aquisição, efeitos e perda. Proteção possessória. Da propriedade. 
Domínio. Tipos de propriedade. Aquisição e perda da propriedade. Dos direitos reais. Tipos. Aquisição e perda. 
Enfiteuse. Direitos reais sobre coisas alheias. Direitos reais de garantia. Obrigações – conceito, constituição, modalidades 
e efeitos. Obrigações civis e comerciais.  Contratos – conceito, classificação, elementos, constituição, extinção e efeitos. 
A autonomia da vontade e a ordem pública.  Registros públicos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA: Jurisdição e competência.  Ação: conceito, natureza jurídica. Condição e classificação das ações.  Processo: 
conceito, natureza jurídica e pressupostos processuais. Procedimentos ordinário e sumário.  Atos processuais: regras 
gerais, forma, tempo, prazos e comunicação processual. Preclusão. Nulidades. Partes. Capacidade e legitimidade. 
Substituição processual. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição, nomeação à autoria. 
Denunciação da lide e chamamento ao processo. Ação regressiva. Formação, suspensão e extinção do processo. Petição 
inicial. Requisitos. Inépcia. Do pedido. Cumulação e espécies de pedido. Resposta do réu: exceção, contestação, 
reconvenção. Revelia e seus efeitos.  Audiência de instrução e julgamento. Prova. Princípios gerais. Ônus da prova. 
Sentença. Coisa julgada material e formal. Processo de execução. Título judicial e extrajudicial. Embargos à execução. 
Medidas cautelares. Antecipação da tutela. Ação declaratória incidental. Procedimentos Especiais.  Duplo Grau de 
Jurisdição. Recursos. Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Ação Rescisória. Mandado de Segurança.  Ação 
popular e ação civil pública. Reclamação e correição. Organização Judiciária do Estado do Maranhão. DIREITO PENAL e 
PROCESSUAL PENAL: Norma penal: interpretação e limites de vigência no tempo e no espaço. Crime: conceito, sujeitos, 
objetos e circunstâncias. Causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade. Extinção da punibilidade. Crimes contra o 
patrimônio e crimes contra a fé pública. Crimes contra a Administração Pública: crimes praticados por funcionários 
contra a Administração em geral; crimes praticados por particular contra a Administração em geral e crimes contra a 
Administração da Justiça. Procedimento penal. Inquérito policial. Ação penal e ação civil. Notitia criminis. Jurisdição 
Penal.  A instrução criminal nos crimes contra a Administração Pública. Habeas Corpus. Processo e julgamento nos 
crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Responsabilidade penal do Prefeito. DIREITO DO TRABALHO E 
PROCESSUAL DO TRABALHO: Relações de trabalho: empregado e empregador. Contrato Individual de Trabalho: 
natureza jurídica; duração; alteração; suspensão e interrupção; nulidade e efeitos; término. Contrato de trabalho com a 
Administração Pública. Duração e condições de trabalho – jornada, repouso, trabalho extraordinário e trabalho noturno, 
férias. Condições especiais de trabalho – segurança, higiene e medicina do trabalho; adicionais de periculosidade e 
insalubridade; trabalho da mulher, da criança e do adolescente. Estabilidade e garantia de emprego. Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço. Fiscalização, autuação e imposição de multas. Recursos. Inscrição e cobrança. Da Justiça do 
Trabalho: organização e funcionamento. Do Ministério Público do Trabalho: atribuições e competência. Direito 
Processual do Trabalho: princípios gerais; autonomia; singularidade.  Atos, termos e prazos processuais. Nulidades dos 
atos processuais. Preclusão e perempção. Exceções. Conflitos de jurisdição. Audiências. Provas. Da decisão e sua 
eficácia. O jus postulandi. Dissídio individual: sujeitos, classificação, condições da ação, rito. Privilégios da Fazenda 
Pública. Aplicação subsidiária do direito comum. Execução. Execução provisória e definitiva. Execução contra a Fazenda 

Pública. Precatório e intervenção. Recursos no processo trabalhista: espécies; pressupostos de admissibilidade; efeitos. 
Prescrição. Decadência. DIREITO CONSTITUCIONAL  Princípios Constitucionais. Princípios constitucionais fundamentais. 
Funções dos princípios constitucionais. Classificação dos princípios constitucionais. Direitos e Garantias Fundamentais.  

 
NÍVEL SUPERIOR 

LÍNGUA PORTUGUESA – Compreensão de texto literário (crônica, contos, etc.) e não literários (dissertativos, 
argumentativos, informativos, técnicos, de jornais revistas ou livros contemporâneos): Reconhecimento de traços 
característicos da linguagem falada e da linguagem escrita, de textos de maior formalidade e textos de menor 



 

 

formalidade; Conhecimento lingüístico: acento gráfico, crase; pontuação - funcionalidade e valor expressivo; 
Concordância nominal e verbal; regência; sintaxe de colocação – em texto de maior formalidade; discurso direto e 
indireto – implicações sintáticas e marcas gráficas; reestruturação de enunciados; Elementos de coesão textual: artigos, 
numerais, prenomes, conjunções, expressões sinônimas e antônimas, cotação e denotação; Ortografia; Flexão nominal; 
Flexão verbal; Emprego dos verbos impessoais; Vozes verbais (transformação); Uso e colocação de pronomes; Análise 
morfossintática: Termos da oração; Frase, Oração, Período. Processo de coordenação e subordinação; Emprego das 
conjunções; Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, denotação 
e conotação; Classe de palavras; Funções da linguagem. 
 
ATUALIDADES – Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas. Fatos da atualidade: locais, nacionais e 
internacionais, amplamente divulgados em revistas, livros, jornais, televisão e internet. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO – O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico quantitativo 

(entendimento da estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, 
com relação aos seguintes pontos: noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e 
equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. Gráficos e tabelas: análise, 
interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas ou gráficos. Operações de adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação.  Razões e proporções, regras de três simples e compostas, porcentagem, juros 
simples. Expressões algébricas e numéricas; fatoração. Equações de 1o e 2o graus. Sistemas de equações de 1o grau. 
Círculos e polígonos: cálculo de áreas e perímetros. Pesos e medidas. Sistemas monetário e métrico. Medida aritmética. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ADMINISTRADOR 
Funções administrativas: planejamento, organização, liderança, execução e controle. Teorias da Administração. Visão 
das principais áreas funcionais de uma organização: marketing, finanças, recursos humanos e produção. Processo 
decisório. Estrutura e processos organizacionais. Planejamento Estratégico. Gestão de Pessoas: estratégias e desafios de 
RH, recrutamento e seleção, gerenciamento de desempenho, clima organizacional, treinamento e desenvolvimento, 
administração da força de trabalho, planejamento de RH e sistema de informação de RH. Administração de recursos 
materiais e patrimoniais: padronização, normalização, classificação e inspeção de materiais. Compras, especificações, 
seleção de fornecedores e análise de valor. Gestão de estoques. Logística de suprimentos. Administração de sistemas de 
informação: tipos e usos de informação, tratamento das informações, conceitos e propriedades dos sistemas de 
informação, tipos de sistemas de informação, custos e benefícios de um sistema de informações. Administração Pública: 
princípios da Administração Pública, administração indireta, concessão e permissão de serviços públicos. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Contratos administrativos. Orçamento Público. Licitação: conceito, princípios, modalidades; 
dispensa e inexigibilidade; procedimento, anulação e revogação. Contabilidade geral: sistema contábil; demonstrações 
contábeis; patrimônio; conceitos de ativo, passivo, receita, despesa e resultado; custo; técnicas de orçamento e 
controle. 
ASSISTENTE SOCIAL  
Serviço Social e Assistência Social: trajetória, história e debate contemporâneo; Saúde e Serviço Social. Política de Saúde 
e Serviço Social. Saúde como direito e como serviço. Análise da Implementação de políticas e programas de saúde. 
Saúde e cidadania. Serviço Social e envelhecimento; O Serviço Social, as Políticas Sociais e a questão dos Direitos Sociais 
no contexto da Reforma do Estado brasileiro: A contrareforma do Estado e as Políticas Sociais no Brasil na 
contemporaneidade. A questão dos direitos sociais no sistema de seguridade social: previdência, assistência e saúde. A 
Reestruturação das políticas sociais no Brasil e as novas formas de regulação Social. O lugar ocupado pelo Serviço Social 
na implementação das Políticas Sociais no contexto da descentralização e municipalização: a gestão social e 
participativa.  A política de assistência social como política de proteção social e o SUAS. Serviço Social na 
contemporaneidade. Transformações societárias. A questão social e as transformações das políticas sociais.  
A crise contemporânea; A política de Assistência Social no Brasil. A inserção da Assistência Social na Seguridade Social. 
Trajetória histórica da seguridade social no Brasil: saúde-assistência-previdência. A Constituição de 1988 e a Seguridade 
Social. Abordagens sobre seguridade: o campo da democratização do capitalismo e o campo anticapitalista; Debate 
sobre sociedade civil; visão liberal e crítica segundo Marx e Gramsci; Crítica ao conceito de Exclusão Social; Relações 

sociais entre Capital x Trabalho; Instrumentalidade do Serviço Social; Interdisciplinaridade; Trabalho em rede; Direito 
social e Assistência Social. Família e política de Assistência Social; O processo de Trabalho em Serviço Social. Estratégias,  
intervenção profissional e interdisciplinariedade.  Mediação e instrumentalidade no trabalho do Assistente Social. 
Serviço Social na era dos serviços. O Serviço Social como especialização do trabalho coletivo;  Ética e Legislação 
Profissional. Código de Ética do Assistente Social. Lei de Regulamentação da Profissão. A construção do projeto ético-
político do Serviço Social. As implicações ético-políticas do agir profissional; Pesquisa em Serviço Social. Elaboração de 
projetos de pesquisa. A teoria e a prática da pesquisa social qualitativa; Serviço Social, Saúde Mental e Sociedade: 
Reforma Psiquiátrica; Modelo Assistencial em Saúde Mental; Interdisciplinaridade; Reabilitação Psicossocial e Reinserção 
Social; Modalidades de Atendimento; Serviços Substitutivos; Atenção Integral à Saúde Prisional; Política de Redução de 
Danos, álcool, tabagismo e outras drogas; O trabalho do Assistente Social nas Políticas Sociais: Criança, Adolescente, 
Mulher, Idoso, Direitos Humanos, A questão social nas relações de  Gênero, Etnia e Diversidade, Violência Doméstica,  
Negligência Familiar; Família, Redes e Políticas Públicas: História Social da Família, Sistema Familiar, Características e 
Funções Sociais, Violência Familiar, Contexto de Risco e Proteção Social. Saúde do Trabalhador; Código de Ética 
Profissional; Equipe multiprofissional; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Metodologia do Planejamento; Lei 
8.662/93 – Lei que regulamente a profissão de Assistente Social; Lei 8.069, de 13/07/90  – Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Constituição Federal: Artigos 5º a 11º (Os direitos e garantias fundamentais) Artigos 193 a 195 
( Da ordem social); Artigos 196 a 200 (Da Saúde); Artigos 201 a 202 (Da Previdência Social); Artigos 203 e 204 (Da 
Assistência Social); Artigos 226 a 230 (Da família, da criança, do adolescente e do idoso); Lei 8.842 de 04/01/1994 
(Dispõe sobre a política nacional do idoso e cria o conselho nacional do idoso – PNI). Lei nº 10.836/2004 – Cria o 
Programa Bolsa Família e dá outras providências; A  Política Nacional de Assistência Social e demais dispositivos que a 
atualizam; Sistema Único de Assistência Social – SUAS; NOB 01/2005 – Norma Operacional Básica da Assistência Social. 
Ética e Legislação profissional.   
 
 CONTADOR 
Contador: Fundamentos técnicos e acadêmicos de administração e contabilidade pública: conceito, campo  de atuação; 
bens públicos, entidades públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração  e regime orçamentário; 
créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e classificação; receitas e 
despesas extra-orçamentárias, variações independentes da execução orçamentária; sistema de contas: conceito e 
classificação; demonstrativos contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações 
patrimoniais; SIAFI (Sistema integrado de administração financeira), contabilidade orçamentária, financeira e 
patrimonial: despesas e receitas segundo as categorias econômicas; classificação funcional programática: código e 
estrutura; programa de trabalho de governo (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei orçamentária, orçamento-
programa, programas e subprogramas por projetos e atividades; comparativo da receita orçada com a arrecadada; 
comparativo da despesa autorizada com a realizada; demonstrativo da dívida flutuante (restos a pagar); organização dos 
serviços de contabilidade pública; formulas de escrituração contábil; controle dos bens patrimoniais. Noções de 
licitações e contratos Noções da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conhecimentos básicos dos manuais de 
celebração de convênios com as esferas estadual e federal. Conhecimentos básicos das Instruções do TCE- Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí. Noções dos sistemas de prestação de contas junto a outras  esferas de governo. Noções de 
operações de sistemas informatizados de contabilidade pública. Conhecimento básico de informática, internet e 
operação de programas redatores de texto e planilhas eletrônicas de cálculo. Conhecimento das legislações pertinentes, 
em especial Lei Federal 4.320/64, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 101/2000 (LRF), 
Constituição Federal e Constituição Estadual. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo. 
 
CONTROLADOR 
Regimento Interno da Câmara de Pedreiras - MA; Lei Orgânica do Município de Pedreiras - MA; Lei 101/2000; 
Constituição Federal; (Constitucional e Administrativo): Princípios fundamentais; Direitos e garantias fundamentais; 
Direitos sociais; da nacionalidade; administração pública (arts. 37 a 41 da CRFB); administração direta e indireta; ato 
administrativo; licitação e contrato administrativo. Técnicas Legislativas - procedimentos e normas redacionais 
específicas. CONTABILIDADE PÚBLICA:  Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e 
de lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; Demonstração das 
variações patrimoniais.  Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo orçamentário; 
Orçamento por programas.  Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração contábil; Dívida ativa.  



 

 

Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública.  Regime de Adiantamento: 
Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das 
Entidades Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas e passivas. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; 
Autorização e abertura; Vigência; Indicação e especificação de recursos. CONTROLADORIA.  Técnicas de Auditoria e 
avaliação do controle interno. NORMAS E INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO. Lei 
Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 - Licitações e contratos; Lei 5172/66 - Código 
Tributário Nacional; Lei 8987/95 - Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 - FUNDEF; Lei 9717/98 - Regimes Próprios 
de Previdência. 
 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 
Licenciamento; Saneamento e Saúde Pública; Fundamentos da Ecologia Humana; Controle da qualidade ambiental das 
águas, do ar e do solo; Educação ambiental; Planejamento territorial e ambiental; Legislação ambiental; Evolução e 
Biodiversidade; Ecossistemas; Manutenção da biodiversidade; Mudanças climáticas e perda de ozônio; Ciclos 
biogeoquímicos; Economia e meio ambiente; Meio aquático; Meio terrestre; Meio atmosférico; Avaliação de impactos 
ambientais; Unidades de conservação; Poluição ambiental; Desenvolvimento sustentável; Processos e grau de 
tratamento de efluentes; Resíduos sólidos; Sistemas de disposição e de tratamento de lixo, limpeza pública. 
 
PSICÓLOGO 
Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. Psicologia do desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto 
diagnóstico processo de adoecimento enfrentamento da doença e adesão ao tratamento. Processo de hospitalização. 
Psicologia hospitalar. Psicossomática. Psicologia social e psicologia sócio-histórica. Psicologia institucional. Reforma  
psiquiátrica no Brasil. Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinariedade em saúde. Psicoterapia 
breve. Teorias e técnicas psicológicas: psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Clínica infantil: teoria e técnica. 
Clínica de adolescentes: teoria e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Psicoterapia de grupo. Código de Ética 
Profissional dos Psicólogos. A violência na infância, na adolescência e na família. A clínica da terceira idade. Saúde do  
trabalhador: conceitos e práticas. Ética e legislação profissional. 
 
CPL – Técnico de Nível Superior 
Princípios, Constituição Federal, art. 22 inciso XXVII e art. 37, inciso XXI, Lei nº 8.666, de 1993, e suas alterações, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, Modalidades de licitação, escolha da modalidade, 
dispensa e inexigibilidade, tipos de licitação, fases de da licitação, procedimentos de abertura de processo licitatório, lei 
de diretrizes orçamentárias (LDO). Pelas LDO`s para 2003 (art.98, inciso II, da Lei nº 10.524, de 25 de julho de 2002) e 
para 2004 (art.110, inciso II, da Lei nº 10.707, 30 de julho de 2003), execução direta, execução indireta, execução de 
obras e serviços. 
  

NÍVEL SUPERIOR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
CARGO: PEDAGOGO, EDUCADOR FÍSICO, PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR NÍVEL I – 1º AO 5º 
ANO, PROFESSOR NÍVEL II 6º AO 9º ANO ( Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Inglês, Educação Física 
e Ciências) 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (EXCETO PROFESSOR DE PORTUGUÊS) – Compreensão de texto literário (crônica, contos, etc.) e 
não literários (dissertativos, argumentativos, informativos, técnicos, de jornais revistas ou livros contemporâneos): 
Reconhecimento de traços característicos da linguagem falada e da linguagem escrita, de textos de maior formalidade e 
textos de menor formalidade; Conhecimento lingüístico: acento gráfico, crase; pontuação - funcionalidade e valor 
expressivo; Concordância nominal e verbal; regência; sintaxe de colocação – em texto de maior formalidade; discurso 
direto e indireto – implicações sintáticas e marcas gráficas; reestruturação de enunciados; Elementos de coesão textual: 
artigos, numerais, prenomes, conjunções, expressões sinônimas e antônimas, cotação e denotação; Ortografia; Flexão 
nominal; Flexão verbal; Emprego dos verbos impessoais; Vozes verbais (transformação); Uso e colocação de pronomes; 
Análise morfossintática: Termos da oração; Frase, Oração, Período. Processo de coordenação e subordinação; Emprego 
das conjunções; Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, polissemia, 
denotação e conotação; Classe de palavras; Funções da linguagem. 

 
MATEMÁTICA – PARA TODOS OS CARGOS ACIMA (EXCETO PROFESSOR DE MATEMÁTICA) - Números Naturais: Sistema 
de Numeração; Operações com Números Naturais: propriedades da adição e da multiplicação com números naturais; 
Números Primos e Números Compostos; Múltiplos e Divisores; MMC e MDC; Números Inteiros: Operações com 
Números Inteiros: propriedades da adição e da multiplicação com números inteiros. Números Fracionários: Operações 
com Números Fracionários: propriedades da adição e da multiplicação com números fracionários; A Fração Decimal: o 
número decimal. Conjuntos: Noções, representação, unitários, vazio, iguais, universo, símbolos, operações, elementos, 
intervalos; Função do 1º Grau: Constante, sinal, inequações do 1º grau; Função do 2º Grau: Gráfico vértice da parábola, 
raízes, sinal, inequações do 2º Grau; Função Modular: Equações, inequações; Função Exponencial: Conceito, gráfico, 
equações e inequações; Função Logarítmica: Definição, propriedades, sistemas, propriedades dos logaritmos de mesma 
base, mudança de base, função, inequações; Noções sobre Matemática Financeira: Porcentagem, juros simples e 
composto; Progressões aritméticas; Progressões geométricas. 
 
ATUALIDADES – Temáticas atuais, relevantes e amplamente divulgadas referentes a educação no Brasil(a partir de 
2008). Fatos da atualidade: locais, nacionais e internacionais, amplamente divulgados em revistas, livros, jornais, 
televisão e internet. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO – O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico quantitativo 

(entendimento da estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na vida prática, 
com relação aos seguintes pontos: noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e 
equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento. Gráficos e tabelas: análise, 
interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas ou gráficos. Operações de adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação.  Razões e proporções, regras de três simples e compostas, porcentagem, juros 
simples. Expressões algébricas e numéricas; fatoração. Equações de 1o e 2o graus. Sistemas de equações de 1o grau. 
Círculos e polígonos: cálculo de áreas e perímetros. Pesos e medidas. Sistemas monetário e métrico. Medida aritmética. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
SUPERVISOR ESCOLAR 
Desenvolvimento de técnicas pedagógicas para elaboração, análise e avaliação do desempenho e eficácia de programas 
de educação.  Elaboração de programas de capacitação de pessoal técnico. Didática e trabalho pedagógico. 
Fundamentos e currículo. Perspectivas metodológicas. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. O processo 
ensino-aprendizagem: etapas de elaboração e execução de programas de treinamento e desenvolvimento. 
Interdisciplinaridade e transversalidade; Métodos e técnicas em treinamento e desenvolvimento: o papel de 
multiplicadores em treinamento e desenvolvimento. Teorias do Comportamento Humano. Avaliação do processo de 
ensino aprendizagem; Planejamento educacional: diversos níveis e etapas; Recursos e estratégias de ensino; A educação 
na Constituição Brasileira de 1988; Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 e atualizações; Lei do FUNDEB nº 11.494/07; 
Tendências Pedagógicas na Educação Brasileira; Planejamento; Competências; PCN’s. Processo de inclusão e a Educação 
Especial. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A 
função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica: Currículo Escolar, 
Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-raciais. A inclusão da temática 
"História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios da Educação Brasileira: 
Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. Gestão Democrática da 
Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política Nacional de Educação Especial 
na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
* Considerar-se-á a legislação vigente até a data da publicação do Edital de Abertura das Inscrições. 
 
EDUCADOR FÍSICO 
Educação Física e seu ensino: historicidade da Educação Física; metodologias do ensino da Educação Física; corpo e 
cultura; jogos, brincadeiras e brinquedos; esporte e sociedade; princípios e procedimentos metodológicos das práticas 



 

 

corporais. Anatomia, Cinesilogia, Primeiros Socorros, Fisiologia do Exercício. Psicologia da Educação e do Esporte, 
Aprendizagem Motora, Desenvolvimento Motor, Metodologia do Ensino da Educação Física. Atividades Recreativas, 
Ginástica Atividades Escolares, Ritmo e dança. Regras, Fundamentos, e técnicas de ensino do Voleibol, Basquete, 
Handebol, Futebol. Atletismo Fundamentos e técnicas de Ensino. Identidade, Cultura e Cidadania. Educação Física 
Adaptada. Educação Física, inclusão social e ética: desafios e perspectivas. Estrutura e funcionamento da Educação 
Básica. Motricidade humana: aquisição de habilidades físicas, psicológicas e sociais. Organização de Eventos e 
Competições Desportivas. Arte, Corpo e Educação. Educação física, interdisciplinaridade e o projeto pedagógico. 
Didática: objeto de estudo; Didática e democratização do ensino; Prática e saber docente; A Didática e a formação 
docente; Tendências pedagógicas; Os métodos de ensino; O planejamento de ensino; Componentes e dinâmicas do 
processo de ensino-aprendizagem; Os objetivos e conteúdos de ensino; A sala de aula; Relação professor-aluno; 
Avaliação escolar. Bases Anatômicas e Fisiológicas do Movimento Humano. Características e necessidades básicas da 
criança e do adolescente. Pressupostos filosóficos e psicossociais da Educação Física Escolar. Estruturas e funções 
psicomotoras. Crescimento e Desenvolvimento. Desenvolvimento Motor. Proposições conceituais e didático-
pedagógicas da Educação Física escolar e suas abordagens metodológicas. Objetivos e conteúdos da Educação Física 
escolar. Educação Física numa perspectiva inclusiva. Medida e Avaliação em Educação Física. FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto 
político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, 
Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas 
alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, 
Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da 
Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 5.626/2005 e nº 5.296/2004. 
 
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96 – Educação na Constituição Federal; função social e política 
da escola. Avaliação: concepções e funções; Currículo: construção e prática do currículo escolar; teorias dos níveis de 
aprendizagem numa perspectiva sócioconstrutiva. Estatuto da Criança e do Adolescente. Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Historia da Educação. Resolução CEB/CNE n° 02/98 e Resolução CEB/CNE n° 01/2010.9. O desenvolvimento da 
motricidade, da linguagem e da cognição; O desenvolvimento da motricidade; O desenvolvimento linguístico; A 
construção do pensamento infantil; A relação creche família; As instituições de educação infantil como espaço de 
conhecimento e produção das culturas infantis; A brincadeira, as interações e as diferentes linguagens como eixos 
norteadores do trabalho educativo-pedagógico; Desenvolvimento Infantil. Avaliação do processo ensino-aprendizagem, 
como processo educativo. Avaliação da Aprendizagem; Alfabetização; Educação e Tecnologias Contemporâneas; 
Educação Infantil. Educação Especial: diretrizes. Educação Infantil na perspectiva histórica; O papel social e a função da 
educação infantil; A organização do tempo e do espaço na educação infantil; O papel do profissional da educação 
infantil; A documentação Pedagógica (planejamento, registro, avaliação); Princípios que fundamentam a prática na 
educação infantil: educar e cuidar. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. 
Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática 
pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-
raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios 
da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. 
Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 
5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
 

PROFESSOR 1º ao 5º ANO 
Ensino de Ciências: Terra e Ambiente: Movimento da Terra - tempo, ano, calendário e estações do ano; Planeta Terra - 
história, estrutura e transformações no tempo e no espaço; Água - características, estados físicos e seus diversos usos; 

Solo: tipos de solo, características, uso do solo; Ambientes - fisionomia, constituição, dinâmica e equilíbrio; Seres vos – 
organização funcional e utilização como recurso natural; A energia em nossa vida – suas fontes e transformações (calor e 
eletricidade); Recursos naturais; Matéria; Ecologia. Ser Humano: Desenvolvimento e Saúde – reprodução e sexualidade; 
Organismo humano; Saúde; Ambiente e convívio. Ensino de Geografia: Espaço vivido e percebido: O eu e o outro; O 
grupo da família; Os grupos da escola; Os grupos do bairro; Diferenças sociais e culturais. Espaço Representado: 
Organização e orientação espacial (pontos de referência situacionais e relacionais); Noções de escala; Representação 
simbólica; Figuras cartográficas (tipos de gráficos e mapas). O Ambiente em que vivemos: Campo e cidade; A natureza e 
sua dinâmica; Trabalho e a organização do espaço geográfico. Aspectos Geográficos do Maranhão: Hidrografia; Relevo; 
População; Biodiversidade e questões ambientais. Ensino de História: A) Relações sociais no espaço em que a criança 
vive: Relações de parentesco; Tipos de organizações familiares; Semelhanças e diferenças entre os grupos sociais da 
comunidade; A diversidade étnica e as desigualdades sociais. Relações de trabalho existentes no meio em que a criança 
vive: Noções das atividades relativas ao trabalho dos grupos sociais; Relações sociais decorrentes das atividades de 
trabalho. Construção das noções de Tempo: Noções elementares de tempo – períodos do dia, calendário e os diversos 
instrumentos de contagem do tempo; Noções básicas de marcação do tempo histórico. d) A Construção do Espaço 
Social: movimentos de população; As diferentes fontes históricas (iconografia, documentos pessoais, objetos da cultura 
material, textos históricos, relato oral, etc.); e) Aspectos gerais da História do Maranhão. Ensino de Língua Portuguesa: 
Leitura: compreensão e interpretação Reconstrução de informações do texto: identificação de informações implícitas; 
reconhecimento de relações entre textos verbais e ilustrações; relação entre informações do texto e conhecimentos 
prévios; reconhecimento de ambigüidade, ironia, opiniões e valores no texto; identificação do sentido de uma palavra 
pelo contexto; reconhecimento do tema principal de um texto; identificação de locutor e interlocutor de um texto. 
Gêneros textuais: estrutura e elementos de texto narrativo em diversos gêneros: narrador, personagens, conflito, 
desfecho; elementos do texto argumentativo – gênero opinião: tese, argumento e contra-argumento, refutação; 
aspectos formais, estilísticos e temáticos de textos poéticos; Intertextualidade: relações temáticas entre textos; a citação 
como elemento argumentativo; síntese de textos ou de parágrafos. Tópicos de gramática contextualizada: 
Representação e emprego das palavras; Pontuação; Relações de referência; Relações semântico-sintáticas de explicação, 
oposição, conclusão, adição, alternância, causa, conseqüência, tempo, finalidade, condição, comparação. Ensino de 
Matemática: Geometria: Espaço - localização, movimentação e representação (pontos de referência); Formas 
bidimensionais e tridimensionais (elementos e propriedades). Medidas: Significado e unidades de medida – 
comprimento, superfície, capacidade e massa; Significado e unidades de medida de tempo; Significado e unidades de 
medida de temperatura; Significado e unidades de medidas do sistema monetário. Números: Números naturais e 
sistema de numeração decimal; Números racionais e positivos – representação decimal e fracionária. Operações: 
Significado das operações – adição, subtração, multiplicação e divisão; Propriedades das operações; Cálculo. Estatística: 
Lista, tabela simples e de dupla entrada e gráfico. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da 
Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e 
a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-
raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios 
da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. 
Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 
5.626/2005 e nº 5.296/2004.  

 
PROFESSOR NÍVEL II – 6º ao 9º ano (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Inglês, Educação Física, 
Ciências) 

 
PROFESSOR NÍVEL II - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS: 
Fatores vivos e não vivos presentes no ambiente. Cadeia alimentar. Fotossíntese. Solo. Alimentos. Água: para que serve, 
contaminação e microorganismos. Saneamento básico: lixo, esgoto, reciclagem, compostagem, tratamento de água. 
Terra e universo: ritmo biológico, bússola, imã, eletroímã, espaço, resistência, composição gasosa do ar. Principais 
minerais. Propriedade dos gases. Tempo e clima. Alimentos. Sistema solar e planeta terra. Constituição da terra. 
Propriedades específicas da matéria. A matéria e suas propriedades. A estrutura do átomo. Formas e propagação de 



 

 

energia. Energia: luminosa, térmica, sonora, mecânica, elétrica e magnética. Mudanças de fase da água, função das 
raízes das plantas, efeito estufa, dengue, febre amarela, saneamento básico, epidemias, o globo terrestre, gases, sólidos, 
líquidos, vetores, fontes de energia, ecologia, rotação e translação da Terra, atmosfera, ionosfera, células, meio 
ambiente, estações do ano. Objetivos do ensino de Ciências nas séries finais do Ensino Fundamental;Terra e Universo. O 
planeta Terra: sua história, estrutura e transformação no tempo e no espaço Vida, ambiente e recursos tecnológicos: 3.1 
Os diferentes ambientes, seus. Elementos bióticos e abióticos e as interações e inter-relações existentes entre eles. As 
funções vitais e suas interdependências com o meio para uma vida saudável. A coordenação neurológica e hormonal das 
funções humanas. Anatomia, fisiologia e programa de saúde dos aparelhos: digestivos, circulatório, respiratório e 
excretor. Os movimentos e a sustentabilidade do organismo humano num processo saudável de execução. Ser humano 
e saúde. Os seres vivos, suas diferentes representações e participações nas cadeias ecológicas. O sistema solar. 
Sexualidade e reprodução humana. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. 
Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática 
pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-
raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios 
da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. 
Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 
5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
 
PROFESSOR NÍVELII - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA 
Geografia: a história do pensamento geográfico. Conceitos, temas e teorias da Geografia. Espaço da natureza: as inter-
relações entre os diferentes componentes do quadro natural; principais formas e estruturas do relevo terrestre (gênese 
e evolução); grandes conjuntos climatobotânicos; águas oceânicas e continentais: importância econômica; usos e 
problemas. Quadro natural: recursos e aproveitamento econômico; sensibilidade do meio-ambiente à ação do homem e 
estratégias para seu uso e conservação. A questão da energia no mundo: as diversas fontes de energia, seus usos e 
conseqüências. As mudanças ambientais globais. A organização do espaço mundial: a produção e a organização do 
espaço mundial; da Guerra Fria à nova ordem mundial; as transformações políticas do mundo contemporâneo; as 
alianças e disputas entre as grandes potências; a independência e a desigualdade nas relações entre as grandes 
potências e os demais países; os conflitos étnicos atuais e a questão das nacionalidades; os blocos econômicos. A 
geopolítica da globalização: os fluxos da economia global. Cidades e urbanização nos mundos desenvolvido e 
subdesenvolvido: metrópoles, cidades globais e redes urbanas. A população mundial: distribuição; as diferenças no 
crescimento das populações; teorias demográficas e desenvolvimento socioeconômico; a distribuição social e espacial da 
riqueza e as condições de vida; conflitos étnico-nacionalistas, movimentos separatistas e terrorismo; movimentos 
populacionais e globalização. As atividades econômicas: o processo industrial e a organização e produção do espaço; 
localização das indústrias; a industrialização nos países desenvolvidos e nos subdesenvolvidos; as atividades 
agropecuárias e extrativas nos países centrais e periféricos. O espaço brasileiro: Processo de ocupação e valorização 
territorial do Brasil: apropriação e produção do espaço. O Brasil na economia mundial. As formas do espaço brasileiro. As 
regionalizações e as grandes unidades regionais. A estruturação do Espaço Geográfico Brasileiro: a atuação do capital 
privado e o papel do Estado nas políticas territoriais; a dinâmica sócio-espacial: metropolização e urbanização. Cidades e 
urbanização no Brasil: metrópoles, redes urbanas e meio ambiente urbano. O processo de industrialização e a 
redefinição da atividade industrial na dinâmica sócio-espacial; as atividades agropecuárias e extrativas. A questão da 
terra e do trabalho no campo. Infraestrutura e desenvolvimento das atividades de telecomunicação e de transporte no 
Brasil. A população brasileira: formação étnica, crescimento e políticas demográficas, estrutura etária e movimentos 
populacionais. População e atividades econômicas. Sociedade e natureza no Espaço Brasileiro: os grandes domínios 
morfoclimáticos; os recursos naturais, distribuição e aproveitamento; os resultados das intervenções da sociedade na 
natureza. Fontes alternativas e energia no Brasil. A dinâmica dos elementos da natureza: atmosférica, hidrológica e 
litosférica. Os Parâmetros Curriculares de Geografia: ensino fundamental e médio. O ensino da geografia e a diversidade 
cultural. Questões éticas, ambientais e cidadãs envolvidas no ensino da geografia. Cartografia e sua importância para o 
Ensino da Geografia. Cartografia Básica. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. 
Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática 

pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-
raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios 
da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. 
Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 
5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
 
PROFESSOR NÍVEL II - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO – HISTÓRIA 
Tendências historiográficas: teorias, metodologias e conceituações. A História no contexto dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Os primeiros homens e seus modos de vida. As primeiras civilizações – Antigüidade Oriental, Ocidental, 
Africana. Religiões monoteístas (judaísmo, cristianismo e islamismo) e politeístas. A transição da Antigüidade para a 
Idade Média. A sociedade feudal. A Igreja medieval. O Renascimento Comercial e Urbano. A crise do século XIV. O 
Renascimento. Reforma e Contra-Reforma. A formação dos Estados Nacionais. A expansão marítima e comercial 
européia. Iluminismo. As revoluções inglesa e francesa. A Revolução Industrial e a consolidação do capitalismo. A 
organização da classe operária e o ideário socialista. Da corrida imperialista à Primeira Guerra Mundial. A Revolução 
Russa. A Europa Entre Guerras e a ascensão dos regimes totalitários. A Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria. A 
descolonização da Ásia e da África. A crise do socialismo e a construção da Nova Ordem Mundial. A hegemonia norte-
americana e o terror. As civilizações pré-colombianas. A invasão européia e o confronto cultural. As modalidades de 
exploração da mão-de-obra indígena. O sistema de plantation. A crise do Antigo Regime e a formação das nações latino-
americanas. A Independência dos E.U.A. A relação dos E.U.A. com a América Latina: da Doutrina Monroe à Aliança para o 
Progresso. História do Brasil: história do Brasil antes da chegada dos portugueses. A organização das comunidades 
indígenas. A ocupação do território, a implantação do escravismo e a resistência negra. O papel da Igreja na colonização: 
missões e catequese. A organização socioeconômica das zonas aurífera e açucareira. A administração colonial. Entradas, 
Bandeiras e a ocupação do território. A Independência do Brasil. Política, sociedade e economia no Brasil imperial. O fim 
da monarquia. A transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. A formação da classe operária brasileira. A 
República Velha. A Era Vargas. O retorno à democracia: Brasil de 1946 à 1964.O Governo JK.O Golpe de 1964 e a 
Ditadura militar no Brasil: sociedade, política e economia. A redemocratização: Do Governo Sarney ao governo Dilma. 
História e diversidade cultural. Questões éticas, culturais e cidadãs envolvidas no ensino da história. FUNDAMENTOS DA 
EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto 
político-pedagógico da escola. A sala de aula e a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, 
Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas 
alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, 
Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da 
Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 
Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
 
PROFESSOR NÍVEL II - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - LÍNGUA PORTUGUESA 
Noções de cultura, arte e literatura. O texto literário e o não-literário. Aspectos básicos do texto literário: denotação e 
conotação; principais recursos expressivos. Gêneros literários: lírico, narrativo/épico, dramático. Principais aspectos da 
versificação. Elementos estruturais da narrativa. Formas narrativas: crônica, conto e romance. Texto: condições de 
leitura e produção textual: a enunciação. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade. Tipologia textual. Gêneros 
Textuais. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia. Sistema fonológico do português. Sistema 
ortográfico vigente. Morfossintaxe: classes de palavras. Formação de palavras. Morfologia nominal. Morfologia verbal. 
Morfologia pronominal. Processos sintáticos: subordinação e coordenação. Constituintes da oração e orações no 
período. Frase e discurso. Valores semântico-sintáticos dos conectivos. Concordância nominal e verbal. Regência 
nominal e verbal. Colocação dos termos na frase. Emprego do acento da crase. Normas de pontuação. Abordagem 
linguístico/discursiva da teoria gramatical. A diversidade linguística e cultural e suas contribuições para a sociedade. 
Questões Éticas, Culturais e Cidadãs no ensino da língua portuguesa. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos 



 

 

sócio-filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da 
escola. A sala de aula e a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, 
Recursos Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e 
a educação das relações étnico-raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo 
do ensino fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. 
Formação e Valorização do Professor. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano 
Nacional de Educação. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos 
Federais nº 6.571/2008, nº 5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
 
PROFESSOR NÍVEL II - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - MATEMÁTICA 
Números e suas operações: Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, 
propriedades, problemas. Números: multiplicidade, divisibilidade, fatoração, MDC e MMC, representações, relações de 
ordem, reta numérica, intervalos. Matrizes e determinantes: operações com matrizes, matriz quadrada, matriz inversa, 
cálculo de determinantes. Polinômios: operações, raízes, decomposição, teorema fundamental da álgebra. Estatística e 
probabilidade: Médias, tabelas, gráficos, probabilidade. Ensino de Matemática: O processo de ensino e aprendizagem 
em Matemática: concepções, situações didáticas, contrato e transposição didática, avaliação e análise de erros, campos 
conceituais, tempo didático. Aspectos didáticos e cognitivos relativos a: número e operações, geometria, grandezas e 
medidas, álgebra e funções, estatística e probabilidade. Proporcionalidade: razão, proporção, porcentagem, divisão 
proporcional, juros. Geometria: Geometria plana: conceitos fundamentais, a reta e suas partes, ângulos, polígonos 
regulares e quaisquer, circunferência e círculo, relações métricas, teorema de Pitágoras, semelhança, teorema de Tales, 
relações trigonométricas, leis dos senos e cossenos. Geometria espacial: posições relativas de pontos, retas e planos no 
espaço tridimensional, figuras espaciais e suas grandezas, princípio de Cavalieri. Geometria analítica: sistema cartesiano, 
pontos, retas, planos, circunferências, equações, intersecções, posições relativas. Grandezas e medidas: Comprimento, 
massa, tempo, área, volume, armazenagem (Kb, Gb, etc.), grandezas compostas (KwH, Km/h, etc.). Álgebra e funções: 
Equações, inequações e sistemas: lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas, resolução de problemas. Funções: 
representações gráficas e algébricas, domínio, imagem, máximos e mínimos, funções lineares, quadráticas, exponenciais 
e logarítmicas. Funções trigonométricas: seno, cosseno e tangente.Progressões aritméticas e geométricas, princípio 
multiplicativo, permutações, arranjos e combinações. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos da 
Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula e 
a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-
raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios 
da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. 
Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 
5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
 
PROFESSOR NÍVEL II - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO - EDUCAÇÃO FÍSICA 
Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; 
Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; 
Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; 
Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação em Educação Física. Critérios de seleção e organização de 
conteúdos. Objetivos gerais da área Educação Física. Esportes: Atletismo. Esportes coletivos: futebol de campo, futsal, 
basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. Organização de eventos 
esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e 
Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; 
danças e coreografias associadas a manifestações culturais. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de 
preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica 
olímpica e rítmica desportiva. Primeiros socorros no esporte. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-
filosóficos da Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A 

sala de aula e a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos 
Didáticos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação 
das relações étnico-raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino 
fundamental. Desafios da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e 
Valorização do Professor. Educação Inclusiva/Educação Especial. Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da 
Educação Brasileira. 
 
PROFESSOR NÍVEL II - PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º ANO – INGLÊS 
Verbo To be (presente/passado); Pronomes, Reflexivos, Relativos, Interrogativos, Demonstrativos, Indefinidos e 
Possessivos ; Adjetivos Possessivos; Artigos; Substantivos: Gênero e Numero; Caso Genitivo; Adjetivos: Noções Gerais; 
Grau dos Adjetivos; Uso de How Much e How Many; Preposições: In, On, At, By, To, From, With; Tempos Verbais: Simple 
Present, Simple Past, Simple Future, Present Perfect, Past Perfect; Passado dos Verbos Regulares e Irregulares; Present 
Continuous, Past Continuous; Futuro Imediato; Tag Questions; Verbos Modais; If Clauses. Voz Ativa e Voz Passiva; 
Números Cardinais e Ordinais; Formação dos Advérbios. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: Fundamentos sócio-filosóficos 
da Educação. Paradigmas Educacionais. A função social da escola. O projeto político-pedagógico da escola. A sala de aula 
e a prática pedagógica: Currículo Escolar, Planejamento e Avaliação, Interação Professor/Aluno, Recursos Didáticos. A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96 e suas alterações. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. A escola e a educação das relações étnico-
raciais. A inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo do ensino fundamental. Desafios 
da Educação Brasileira: Analfabetismo, Evasão, Repetência, Qualidade de Ensino. Formação e Valorização do Professor. 
Gestão Democrática da Educação. Evolução Histórica da Educação Brasileira. Plano Nacional de Educação. Política 
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/2008. Decretos Federais nº 6.571/2008, nº 
5.626/2005 e nº 5.296/2004.  
 
Professor de Educação Especial 
Língua Portuguesa: ORTOGRAFIA: Conceitos básicos - O Alfabeto - Orientações ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos 
básicos - Acentuação tônica - Acentuação gráfica - Os acentos - Aspectos genéricos das regras de acentuação - As regras 
básicas - As regras especiais - Hiatos - Ditongos - Formas verbais seguidas de pronomes - Acentos diferenciais. 
MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras - Conceitos básicos - Processos de formação das palavras - Derivação e 
Composição - Prefixos - Sufixos - Tipos de Composição - Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares - Classe de Palavras. 
SINTAXE: Termos Essenciais da Oração - Termos Integrantes da Oração - Termos Acessórios da Oração - Período - Sintaxe 
de Concordância - Sintaxe de Regência - Sintaxe de Colocação - Funções e Empregos das palavras "que" e "se" - Sinais de 
Pontuação. PROBLEMAS GERAIS DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen - O uso da Crase - Interpretação e análise de Textos. 
Conhecimentos Específicos - Bibliografia: Constituição Federal; Organização das Nações Unidas. Convenção sobre o 
Direitos das Pessoas com Deficiência; Decreto Federal nº. 6571, de 17/09/2008, que dispõe sobre o Atendimento 
Educacional Especializado; Resolução Federal nº. 4, de 02/10/20090 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO IV 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA TODOS OS CARGOS 

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital. 30/05/2012 

Período de inscrição banca local. 04 a 28/06/2012 

Período de inscrição na internet. 31/05 a 29/07/2012 

Divulgação da concorrência e das inscrições deferidas. 09/07/2012 

 Entrega do CARTÃO DE INSCRIÇÃO com a localização da realização da PROVA. 23 a 28/07/2012 

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. 29/07/2012 

Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas (Preliminar). 31/07/2012 

Recebimento de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas. 01 e 02/08/2012 

Divulgação do resultado dos julgamentos dos recursos. 10/08/2012 

Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas (após recurso). 10/08/2012 

Convocação dos candidatos para  Prova de Títulos. 13/08/2012 

Prazo apresentação de Recursos referente a convocação da Prova de Títulos. 14 e 15/08/2012 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra convocação de Prova 
de Títulos. 

21/08/2012 

Período para entrega dos Títulos. 22 a 27/08/2012 

Divulgação o resultado da Prova de Títulos e Provas Objetivas dos demais cargos. 04/09/2012 

Recebimento de recurso da Prova de Títulos e Provas Objetivas dos demais cargos. 05 e 06/09/2012 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos contra a Prova de títulos e 
Prova Objetiva para os demais cargos. 

14/09/2012 

Publicação do Resultado Final 18/09/2012 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO V 

GOVERNO DO MARANHÃO 
             EDITAL Nº. 01 DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS  

               

REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU QUE NECESSITAM DE CUIDADOS 

ESPECIAIS 
O(A)candidato(a)_______________________________________________________, CPF _________________ 
concorrente à vaga para o cargo de _________________________________________, regido pelo Edital n.° 1 do 
Concurso Público 001/2011, de 13 de janeiro de 2011, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS. Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação 
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados: 

Tipo de deficiência de que é portador: ________________________. Código correspondente da (CID):   _________. 

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: _______________________________________________. 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção 

simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) 

declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, 

de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que 

concerne ao conteúdo do item 6 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-

homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 
 

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL 

 
Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou) de tratamento 
especial. 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL  
 

HÁ NECESSIDADE DE PROVA E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO(S) 

 (No quadro a seguir, selecionar o tipo de prova e(ou) o tratamento especial necessário(s)). 

 

1. Necessidades físicas: 

(  ) sala para amamentação (candidata que tiver 

necessidade de amamentar seu bebê) 

(  ) sala térrea (dificuldade para locomoção) 

( ) sala individual (candidato com doença 

contagiosa/outras) 

(    ) maca 

(    ) mesa para cadeira de rodas 

(    ) apoio para perna 

1.1. Mesa e cadeiras separadas 

(    ) gravidez de risco 
(    ) obesidade 

(    ) limitações físicas 

1.2. Auxílio para preenchimento: dificuldade/ 

impossibilidade de escrever) 
(    ) da folha de respostas da prova objetiva 

1.3. Auxílio para leitura (ledor) 

(    ) dislexia 

(    ) tetraplegia 

2. Necessidades visuais (cego ou pessoa com 

baixa visão) 

(    ) auxílio na leitura da prova (ledor) 
(    ) prova em braille e ledor 

(    ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16) 

 (    ) prova superampliada (fonte  28) 

3. Necessidades auditivas (perda total ou parcial 
da audição) 

(   ) intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) 

(    ) leitura labial 

 
____________________, ______ de _______________________ de 2012 

___________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 



 

 

 
ANEXO VI 

 
FORMULÁRIO DE RECURSOS – PROVA OBJETIVA 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 
 

PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE 
_______________________________________________________ 

 
NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________  INSCRIÇÃO No: 
_____________ 

TELEFONE(S): ______________________________    CPF:___________________________________     

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: _______________________________________________ 
CIDADE:_____________________  ESTADO:_____________________   CEP:____________________   

Solicitação: 
À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica: 
Solicito revisão do Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva, questões ______________________, conforme as 
especificações inclusas. 

__________________, ____ de ________________ de 2012. 
 

_________________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

Instruções 
Para a interposição de recursos contra o resultado da avaliação de títulos, o candidato deverá: 

 Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia. 

 Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a) um único formulário, com todos os campos devidamente preenchidos e, obrigatoriamente, assinado pelo próprio 
candidato; 
b) um formulário “Justificativa de Recurso”, devidamente preenchido, exclusivo para cada títulos a ser questionado; 
c) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, deverá constar a indicação do cargo e a titulação a ser questionada; 
d) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada pelo 
próprio candidato; 
e) nenhum dos formulários “Justificativa de Recurso” poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o candidato 
recorrente; 
f) à exceção do campo assinatura do formulário , todos os demais campos dos formulários  e “Justificativa de Recurso” 
deverão ser digitados, sob pena de não serem respondidos. 

 Candidatos que apresentarem, no formulário “Justificativa de Recurso”, argumentações e(ou) redações idênticas 
ou semelhantes não terão esses recursos respondidos. 

 Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos modelos 
de formulários e(ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas nos editais referentes ao Concurso 
Público ou nos formulários  e “Justificativa de Recurso”.  

 
    

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 
 
NOME DO CANDIDATO:________________________________________________ INSCRIÇÃO No:______________  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE _________________________________ 
DATA DO PROTOCOLO: ____/____/____        HORÁRIO: ______h _____ 
 
QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: _____ 
 

 
JUSTIFICATIVA DE RECURSO – PROVA OBJETIVA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE __________________ 

 

QUESTÃO No:______________________________                                

GABARITO DO INSTITUTO GRAÇA ARANHA _________                    RESPOSTA DO CANDIDATO: __________ 

ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO / SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAÇÃO ANEXADA: 

1. _____Quantidade de páginas: ____ 

2. _____Quantidade de páginas: ____ 

3. _____Quantidade de páginas: ____ 

4. _____Quantidade de páginas: ____ 



 

 

 
 

 
ANEXO VII 

GOVERNO DO MARANHÃO 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 

 
PROVA DE TÍTULOS 

 

 

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________________________________   Nº DA 

INSCRIÇÃO ______________________________________ 

INSCRITO PARA O DE CARGO:___________________________________________________________________ POLO: 

________________________________________________ 

Notas: 
1. A comprovação dos títulos será feita mediante apresentação de cópia autenticada do documento que os prove, 
devendo a mesma conter todos os elementos necessários para sua análise. 
2. Para cálculo da pontuação relativa a cursos, a contagem é feita por curso, ou seja, somente dois cursos servem para 
compor a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, somente serão avaliados dois documentos(instituição 
diferente ou matricula diferente). 
4. FORMAÇÃO CONTINUADA: pode ser comprovada através de cópia do diploma, certificado ou declaração, onde deve 
constar identificação e qualificação completa da Instituição declarante, especificação do curso/evento(certificado a 
partir de 2008), identificação do candidato, indicação da carga horária e a informação que está concluído. 
5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: pode ser comprovada mediante apresentação de cópia dos seguintes documentos: 
5.1. Carteira de Trabalho (páginas de identificação do trabalhador e de registro do contrato de trabalho) acompanhada 
de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque etc.; ou 
5.2. Contrato de prestação de serviço acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração – recibo, contracheque etc.; ou 
5.3. Ato de nomeação acompanhado de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – 
recibo, contracheque, etc.; ou 
5.4. Declaração de instituição privada, com firma reconhecida de quem a estiver assinando, acompanhada de cópia do 
último comprovante de pagamento da respectiva remuneração – recibo, contracheque, etc. (caso a declaração 

apresentada indique o período inteiro de trabalho, é dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de 
pagamento da respectiva remuneração); ou 
5.5. Declaração de instituição pública acompanhada de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva 
remuneração – recibo, contracheque, etc. (caso a declaração apresentada indique o período inteiro de trabalho, é 
dispensada a apresentação de cópia do último comprovante de pagamento da respectiva remuneração). 
Não serão aceitos como Documento de Identificação: Certidões de Nascimento; Títulos Eleitorais; Carteira Nacional de 
Habilitação - CNH (modelo antigo, que não contém foto); Carteiras de Estudante; Carteiras Funcionais sem valor de 
identidade; cópias, ainda que autenticadas; documentos ilegíveis, não-identificáveis, danificados ou que de alguma 
forma não permitam, com clareza, a identificação do candidato. 
 

 
Informações: 

 Entregar este formulário com os anexos em 2 (duas) vias; 

 A documentação entregue não será conferida no ato da entrega pela equipe de recebimento com a finalidade de 
pontuação;  

 São de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos campos do formulário e a entrega da 

documentação em conformidade com o Edital Normativo e suas retificações. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
NOME DO CANDIDATO: __________________________________________________  INSCRIÇÃO No: 
_________________ 
 
CARGO:________________________________  DATA DO PROTOCOLO: ___/___/___ HORÁRIO: ____h ___m 
 
QUANTIDADE DE ANEXOS:  _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ITEM DESCRIMINAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
OBSERVAÇÃO 

1 FORMAÇÃO CONTINUADA   

1.1 Doutorado 3,0 3,0 Até 1 curso 

1.2 Mestrado 2,0 2,0 Até 1 curso 

1.3 
Pós- Graduação Lato Sensu 
(concluída/mínimo 360 horas) 

1,5 3,0   Até 2 cursos 

1.4 
Participação em cursos na área do 
cargo (mínimo de 40 horas) 

0,5 1,0   Até 2 cursos 

2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL   

2.1 
Experiência exercida no magistério da 
Educação Básica na função docente 

0,5 1,0 

Experiência profissional exercida no 
magistério da Educação Básica na 
função de docente com no mínimo 
de 12 meses e máximo de 24 meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10  

PROTOCOLO DE ENTREGA DE FORMULÁRIO PARA A PROVA DE 
TÍTULOS 

 
PARA USO DA FUNDAÇÃO 

CAJUINA 
 

PARA USO DA FUNDAÇÃO 

CAJUINA 



 

 

ANEXO VIII 
 

FORMULÁRIO DE RECURSOS – PROVA DE TITULOS 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 

 
PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE ______________________________ 
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________  INSCRIÇÃO No: _____________ 

TELEFONE(S): ______________________________    CPF:___________________________________     

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: ________________________________________________ 

CIDADE:_____________________  ESTADO:_____________________   CEP:____________________   

Solicitação: 
À Banca Examinadora da Coordenação Pedagógica: 
Solicito revisão dos Títulos apresentados conforme as especificações inclusas. 
 

__________________, ____ de ________________ de 2012. 
_________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

Instruções 
Para a interposição de recursos contra o resultado da avaliação de títulos, o candidato deverá: 

 Entregar dois conjuntos de recursos, um original e uma cópia. 

 Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações: 
a) um único formulário, com todos os campos devidamente preenchidos e, obrigatoriamente, assinado pelo próprio 
candidato; 
b) um formulário “Justificativa de Recurso”, devidamente preenchido, exclusivo para cada títulos a ser questionado; 
c) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, deverá constar a indicação do cargo e a titulação a ser questionada; 
d) em cada formulário “Justificativa de Recurso”, apresentação de argumentação lógica e consistente elaborada pelo 
próprio candidato; 
e) nenhum dos formulários “Justificativa de Recurso” poderá ter assinatura ou marca que possa identificar o candidato 
recorrente; 
f) à exceção do campo assinatura do formulário , todos os demais campos dos formulários  e “Justificativa de Recurso” 
deverão ser digitados, sob pena de não serem respondidos. 

 Candidatos que apresentarem, no formulário “Justificativa de Recurso”, argumentações e(ou) redações idênticas 
ou semelhantes não terão esses recursos respondidos. 

 Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda às exigências dos modelos 
de formulários e(ou) fora de qualquer uma das especificações estabelecidas nos editais referentes ao Concurso 
Público ou nos formulários  e “Justificativa de Recurso”.  

 
   
 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO 

 
NOME DO CANDIDATO:_____________________________________INSCRIÇÃO No:______________  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE _______________________________ 
DATA DO PROTOCOLO: ____/____/____        HORÁRIO: ______h _____ 
QUANTIDADE DE PÁGINAS ANEXADAS: _____ 
 

JUSTIFICATIVA DE RECURSO – PROVA DE TÍTULOS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE __________________ 

ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO / SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO: 

SEGUE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA. 

 

 


