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ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS, REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTOS E NÚMERO DE VAGAS 

 
1.NÍVEL SUPERIOR 

CÓD CARGO REQUISITOS JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

301 Assistente Social Graduação em Serviço Social 30 horas 
semanais R$ 1.900,00 9 1 27 

302 Biblioteconomista Graduação em Biblioteconomia 40 horas 
semanais R$ 1.900,00 1 - 2 

303 Biólogo Graduação em Biologia ou 
Ciências Biológicas 

40 horas 
semanais R$ 1.900,00 1 - 3 

304 Educador em Saúde Pública 

Graduação em Pedagogia ou 
Licenciatura Plena em qualquer 
área; cursos na área de Saúde 
com carga horária de 180 
horas.  

40 horas 
semanais R$ 1.900,00 5 1 15 

305 Educador Físico 

Graduação em Pedagogia ou 
ou Licenciatura Plena em 
qualquer área e Curso de 
especialização em Saúde 
Pública 

40 horas 
semanais 

R$ 1.900,00 1 - 3 

306 
Enfermeiro – Zona Rural – 
Córrego Novo 

Graduação em Enfermagem 
 

40 horas 
semanais 
 

R$ 1.900,00 
 

1 - 3 

307 
Enfermeiro – Zona Rural – 
Sudelândia 1 - 3 

308 
Enfermeiro – Zona Rural – 
Nova Conquista 1 - 3 

309 
Enfermeiro – Zona Rural – 
Itinerante 1 - 3 

310 Enfermeiro – Zona Urbana 19 1 57 

311 Engenheiro Ambiental Graduação em Engenharia 
Ambiental 

40 horas 
semanais R$ 1.900,00 1 - 2 

312 Engenheiro Civil Graduação em Engenharia 
Civil 

40 horas 
semanais R$ 1.900,00 1 - 2 

313 Farmacêutico-Bioquímico 
Graduação em Farmácia/ 
Bioquímica ou Graduação em 
Biomedicina 

40 horas 
semanais 

R$ 1.900,00 1 - 3 

314 Fonoaudiólogo Graduação em Fonoaudiologia 40 horas 
semanais R$ 1.900,00 5 - 15 

315 Nutricionista Graduação em Nutrição 40 horas 
semanais R$ 1.900,00 3 1 9 

316 Psicólogo Graduação em Psicologia 
40 horas 
semanais R$ 1.900,00 9 1 27 

317 Psicopedagogo 

Graduação em Psicopedagogia 
ou graduação na área de 
Educação e Curso de 
Especialização em 
Psicopedagogia 

40 horas 
semanais R$ 1.900,00 2 1 6 

318 Terapeuta Ocupacional 
Graduação em Terapia 
Ocupacional 

40 horas 
semanais R$ 1.900,00 3 1 9 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto   

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 
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2. NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO AMBULATORIAL 

CÓD ESPECIALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

319 Cardiologista 

Graduação em Medicina e Residência 
Médica completa na especialidade em 
instituição reconhecida pelo 
CRM/MEC ou Título de especialista 
reconhecido pela AMB, na 
especialidade 

30 horas 
semanais R$ 3.000,00 

1 - 2 

320 Cirurgião 1 - 2 

321 Endocrinologista 1 - 2 

322 Geriatra 1 - 2 

323 Ginecologista/Obstetra 2 1 4 

324 Infectologista 1 - 2 

325 Médico do Trabalho 1 - 2 

326 Nefrologista 1 - 2 

327 Neurologista 1 - 2 

328 Ortopedista 1 - 2 

329 Otorrinolaringologista 1 - 2 

330 Pediatra 2 1 4 

331 Pneumologista 1 - 2 

332 Urologista 1 - 2 
NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto        

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 

 
3. NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF 

CÓD ESPECIALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

333 Clínico Graduação em Medicina  40 horas 
semanais R$ 5.000,00 5 1 10 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto        

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 

 
4. NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO PLANTONISTA 

CÓD ESPECIALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

334 Anestesista 
Graduação em Medicina e Residência 
Médica completa na especialidade 
em instituição reconhecida pelo 
CRM/MEC ou Título de especialista 
reconhecido pela AMB, na 
especialidade 

36 horas 
semanais 

R$ 7.500,00 

3 1 6 

335 Cirurgião 3 1 6 

336 Ginecologista/Obste-
tra 

3 1 6 

337 Ortopedista 3 1 6 

338 Pediatra 3 1 6 
NOTA: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto        

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 
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5. NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO PLANTONISTA 

CÓD ESPECIALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

339 Clínico Graduação em Medicina  36 horas 
semanais R$ 7.500,00 3 1 6 

NOTA: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto        

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 

 
 
6. NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO 

CÓD DISCIPLINA / LOCALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

340 Ciências - Sudelândia 

Licenciatura Plena em Ciências com 
habilitação em Biologia, ou Química, 
ou Física, ou Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas ou Biologia 

25 horas 
semanais R$ 1.114,23 1 - 3 

341 Educação Física – 
Sudelândia 

Licenciatura Plena em Educação 
Física 

25 horas 
semanais R$ 1.114,23 

1 - 3 

342 Educação Física –
Córrego Novo I 1 - 3 

343 
Educação Física –  
 Novo Bacabal 1 - 3 

344 Geografia – Leônidas 
Clemente 

Licenciatura Plena em Geografia ou 
Licenciatura Plena em Estudos 
Sociais com habilitação em 
Geografia. 

25 horas 
semanais R$ 1.114,23 1 - 3 

345 História – Córrego Novo 
I Licenciatura Plena em História ou 

Licenciatura Plena em Estudos 
Sociais com habilitação em História 

25 horas 
semanais R$ 1.114,23 

1 - 3 

346 História – Córrego Novo 
II 1 - 3 

347 Inglês –  
Sudelândia 

Licenciatura Plena em Letras com 
habilitação em Língua Estrangeira 
Inglês. 

25 horas 
semanais R$ 1.114,23 

1 - 3 

348 Inglês –  
Leônidas Clemente 1 - 3 

349 Inglês –  
Córrego Novo I 1 - 3 

350 Língua Portuguesa – 
Córrego Novo II 

Licenciatura Plena em Letras com 
habilitação em Língua Portuguesa. 

25 horas 
semanais R$ 1.114,23 1 - 3 

351 Matemática – Córrego 
Novo II 

Licenciatura Plena em Matemática 
ou Licenciatura Plena em Ciências 
com habilitação em Matemática 

25 horas 
semanais 

R$ 1.114,23 1 - 3 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto        

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2)  Para os cargos de Professor de 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano) será aceito, também, Curso Superior de Graduação acompanhado de certificado 

obtido em Programa Especial de Formação Pedagógica, com habilitação na disciplina específica (Art. 63, Inciso II, da Lei nº. 9.394, de 20/12/96 
– LDB e Resolução CNE n° 02/97). 
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7. NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR  

CÓD DISCIPLINA / LOCALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

352 Braille 

Licenciatura em qualquer área; 
Curso na área de Deficiência Visual 
e Curso de Sistema Braille com, no 
mínimo, 120 h. 

25 horas 
semanais 
 

R$ 1.114,23 

2 1 6 

353 Libras 

Licenciatura em qualquer área; 
Curso na área de Surdez e Curso 
de Língua Brasileira de Sinais com, 
no mínimo, 120 h. 

2 1 6 

354 Música 
Licenciatura Plena em Música; ou 
Licenciatura Plena em Artes com 
habilitação em Música 

8 1 24 

355 Transcritor de Braille 

Licenciatura em qualquer área; 
Curso na área de Deficiência Visual 
e Curso de Sistema Braille com, no 
mínimo, 120 h. 

2 1 6 

NOTA: 
Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto            
nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 

 
 
8. NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR – Ensino Fundamental 1º ao 5º ano 

CÓD DISCIPLINA / LOCALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

356 Sudelândia (Zona Rural) Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação em Magistério para 
as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou; Licenciatura Plena 
em Magistério nas Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental ou; Curso 
Normal Superior. 

25 horas 
semanais 
 

R$ 1.114,23 

4 1 12 

357 Zona Urbana 8 1 24 

NOTA: 
Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto            
nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 

 
 
9. NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR – Educação Infantil 

CÓD DISCIPLINA / LOCALIDADE REQUISITOS JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

358 Educação Infantil – 
Zona Urbana 

Licenciatura Plena em Pedagogia 
com habilitação em Magistério para 
as Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental ou; Licenciatura Plena 
em Magistério nas Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental ou; Curso 
Normal Superior. 

25 horas 
semanais 
 

R$ 1.114,23 12 1 36 

NOTA: 
Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto            
nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
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10. NÍVEL MÉDIO 

CÓD CARGO REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

201 Agente Administrativo Nível Médio 40 horas 
semanais R$ 700,00 25 2 50 

202 Instrutor de Informática 
Nível Médio e Curso Básico de 
Informática com, no mínimo, 
120 h  

40 horas 
semanais R$ 700,00 2 1 4 

203 Intérprete de Libras 
Ensino Médio e Curso de 
Libras com carga horária de, 
no mínimo, 120 h 

40 horas 
semanais R$ 700,00 5 1 15 

204 Técnico em Enfermagem do 
Trabalho 

Curso Técnico de Enfermagem 
e Curso na área de 
Enfermagem do Trabalho de, 
no mínimo, 180 h 

40 horas 
semanais 

R$ 700,00 2 1 6 

205 Técnico em Laboratório 
Ensino Médio e Curso Técnico 
em Laboratório 

40 horas 
semanais R$ 700,00 10 1 30 

206 Técnico em Radiologia 
Ensino Médio e Curso Técnico 
de Radiologia 

24 horas 
semanais R$ 700,00 2 1 6 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto nº. 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 

 

11. NÍVEL MÉDIO – Assistente de Serviços de Saúde 

CÓD LOCALIDADE REQUISITOS JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

207 Zona Rural - Califórnia 

Nível Médio 40 horas 
semanais R$ 700,00 

1 - 3 

208 Zona Rural – Nova 
Conquista 

1 - 3 

209 Zona Rural – Novo Bacabal 1 - 3 

210 Zona Rural – Nova Vitória 1 - 3 

211 Zona Urbana 19 1 57 

 
 

12. NÍVEL MÉDIO – Secretário de Unidade Escolar 

CÓD LOCALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

212 Zona Rural – Oziel Alves 

Ensino Médio 40 horas 
semanais R$ 700,00 

1 - 3 

213 Zona Rural – Sudelândia 2 1 6 

214 Zona Rural – Barra Azul 1 - 3 

215 Zona Rural – Idenor 
Gonçalves 4 1 12 

216 Zona Rural – Córrego Novo 
II 1 - 3 

217 Zona Urbana  10 1 30 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto nº. 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 
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13. NÍVEL MÉDIO – Técnico em Enfermagem 

CÓD LOCALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

218 Zona Rural – Córrego Novo 

Ensino Médio e Curso Técnico 
de Enfermagem 

40 horas 
semanais R$ 700,00 

1 - 3 

219 Zona Rural – Novo Bacabal 2 1 6 

220 Zona Rural – Califórnia 1 - 3 

221 Zona Rural – Sudelândia 1 - 3 

222 
Zona Rural – Conquista Da 
Lagoa 1 - 3 

223 Zona Rural – Planalto I 1 - 3 

224 Zona Rural – Santa Clara 1 - 3 

225 Zona Rural – Itinerante 1 - 3 

226 Zona Urbana 69 4 207 

NOTAS: 
(1) Das vagas destinadas a cada cargo, pelo menos 5% (cinco por cento) serão reservadas para portadores de deficiência na forma do Decreto nº. 

3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
(2) Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 

 
 
14. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CÓD CARGO / LOCALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

101 Agente de Limpeza Pública – 
Zona Urbana 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

40 horas 
semanais R$ 622,00 100 10 200 

102 Motorista – Zona Rural – 
Novo Bacabal 

Ensino Fundamental Incom-
pleto e CNH - Categoria D 

40 horas 
semanais R$ 622,00 

2 1 4 

103 
Motorista – Zona Rural – 
Nova Conquista 2 1 4 

104 Motorista – Zona Rural – 
Sudelândia 3 1 6 

105 Motorista – Zona Urbana 20 1 40 
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15. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – Agente de Portaria 

CÓD LOCALIDADE REQUISITOS 
JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL 
RESERVADAS A 

DEFICIENTES 

106 Califórnia - Zona Rural 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

40 horas 
semanais 

R$ 622,00 

1 - 3 

107 Conquista da Lagoa - Zona 
Rural 1 - 3 

108 Córrego Novo - Zona Rural 2 1 6 

109 Km 30 - Zona Rural 1 - 3 

110 Macaúba - Zona Rural 1 - 3 

111 Nova Vitória - Zona Rural 1 - 3 

112 Novo Bacabal - Zona Rural 2 1 6 

113 Planalto I - Zona Rural 1 - 3 

114 Sudelândia - Zona Rural 1 - 3 

115 Zona Urbana 49 4 147 

 
 
16. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – Auxiliar de Serviços Gerais 

CÓD LOCALIDADE REQUISITOS JORNADA DE 
TRABALHO 

VENCIMENTO 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

116 Califórnia - Zona Rural 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

40 horas 
semanais R$ 622,00 

1 - 2 

117 Conquista da Lagoa - Zona 
Rural 

1 - 2 

118 Córrego Novo - Zona Rural 1 - 2 

119 Km 30 - Zona Rural 1 - 2 

120 Macaúba - Zona Rural 1 - 2 

121 Nova Vitória - Zona Rural 1 - 2 

122 Novo Bacabal - Zona Rural 1 - 2 

123 Planalto I - Zona Rural 1 - 2 

124 Sudelândia - Zona Rural 1 - 2 

125 Zona Urbana 106 10 212 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 

Assistente Social – Promover a participação consciente dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades e 
promovendo atividades educativas, recreativas e culturais visando o progresso coletivo e melhoria do comportamento individual. 
Programar a ação básica de uma comunidade no campo social, médico, educacional e outros, analisando os recursos e carências 
socioeconômicas para possibilitar um desenvolvimento harmônio. Participar dos programas de saúde física-mental da comunidade, 
divulgando os meios preventivos e assistenciais. Assistir ao trabalhador em problemas referentes a readaptação profissional devido a  
diminuição da capacidade de trabalho proveniente de moléstia ou acidente. Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos do programa 
de promoção social.  Desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada à 
participação em atividades comunitárias. Organizar e executar programas de serviço social no Município, realizando atividades de 
caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outros.  Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando e 
fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza. Dá assistência à criança e ao adolescente em situações 
de risco e infracionais, atendendo às suas necessidades primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e 
integração na vida comunitária. Indicar os problemas e fatores que perturbem ou impedem a utilização da potencialidade dos 
educados, analisando as causas dessas perturbações, para permitir a eliminação dos mesmos a fim de um maior rendimento escolar. 
Articular-se com profissionais especializados em outras áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim 
e obter novos subsídios para campos diversos de atuação, como orientação e reabilitação profissionais desemprego, amparo a 
inválidos, acidentes e outros. Participar e realizar reuniões específicas e educativas junto à comunidade. 
Biblioteconomista – Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de editoras, bibliografias e 
leitores, efetuando a compra, permuta e doação de documentos. Executar o serviço de catalogação e classificação de manuscritos, 
livros raros ou utilizando regras de sistema específico para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos 
usuários. Organizar fichários, catálogos e índices, utilizando fichas padrão ou processos mecanizados, para possibilitar o 
armazenamento, busca e recuperação da informação. Orientar usuários indicando-lhes fontes de informação, facilitando as consultas. 
Realizar outras tarefas, de natureza assemelhada, a critério de seu superior imediato. 
Biólogo – Realizar pesquisa na natureza e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura, distribuição, semelhanças 
e outros aspectos das diferentes formas de vida, para conhecer todas as características, comportamentos e outros dados importantes 
referentes aos seres vivos. Colecionar diferentes espécimes, conservando-os, identificando-os e classificando-os, para permitir o 
estudo e experiências de laboratórios com espécimes biológicos, empregando técnicas como dissecação, microscopia, coloração por 
substâncias químicas e fotografia, para obter resultados e analisar sua aplicabilidade. Cultivar plantas, animais e outros espécimes 
vivos, em laboratórios com fins experimentais. Realizar estudos e pesquisas relacionados com a investigação científica ligada à 
Biologia Sanitária, à Saúde Pública, à epidemiologia de doenças transmissíveis, ao controle de vetores e técnicas de saneamento 
básico. Executar atividades técnicas e científicas que envolva planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos 
relacionados com estudos, pesquisas, projetos, consultorias, emissão de laudos, pareceres técnicos e assessoramento técnico-
científico nas áreas das Ciências Biológicas. Realizar atividades complementares relacionadas à preservação e melhoramento do 
meio ambiente e à educação ambiental. 
Educador em Saúde Pública – Comprometer-se com as práticas de saúde e com o bem-estar da população. Compreender as 
políticas de saúde e os fatores determinantes do processo saúde-doença. Identificar as relações de poder entre as corporações e as 
instituições. Desenvolver competência técnico-pedagógica, política e ética. Desenvolver a capacidade de observação, questionamento 
e reflexão, que o habilite a fazer leitura crítica da realidade sócio-política e de saúde da população. Possuir competência técnica ou 
fundamentação teórico-metodológica na área da Educação em Saúde, que o habilite à análise das ações educativas e à escolha 
coerente e consciente de alternativas metodológicas para a prática educativa.  Assessorar projetos e programas na área. Desenvolver 
competência política para facilitar as ações, articular e negociar entre os diferentes segmentos da sociedade e do sistema. Analisar as 
relações pedagógicas que ocorrem em seu nível de atuação e realizar diagnóstico educativo. Realizar pesquisa na área da Educação 
em Saúde.  Coordenar ou supervisionar os processos de planejamento, implantação e avaliação de programas, projetos ou serviços 
de Educação em Saúde nos diferentes níveis (coordenação da proposta pedagógica do processo educativo em saúde). Oferecer aos 
demais profissionais das áreas da Saúde e da Educação, suporte técnico de Educação em Saúde. Participar efetivamente do 
processo de capacitação de recursos humanos para a área da Educação em Saúde. 
Educador Físico – Identificar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas 
de Educação Física a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas. Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o 
público prioritário para cada uma das ações. Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas ESF e de 
Internação Domiciliar, quando estas existirem, acompanhando e atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente 
estabelecidos. Acolher os usuários e humanizar a atenção. Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações de 
Educação Física que se integrem a outras políticas sociais como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras. Promover a 
gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa com os Conselhos Locais e/ou 
Municipais de Saúde. Elaborar estratégias de comunicação para divulgação e sensibilização das atividades de Educação Física por 
meio de cartazes, jornais, informativos, e outros veículos de informação. Avaliar, em conjunto com as ESF e os Conselhos de Saúde, 
o desenvolvimento e a implantação das ações de Educação Física e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de 
indicadores previamente estabelecidos. Elaborar e divulgar material educativo e informativo nas áreas de atenção da ESF. Elaborar 
projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação coletiva pelas ESF e o NASF do 
acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade 
compartilhada. 
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Enfermeiro – Executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, 
monitorização e aplicação de respiradouros artificiais, prestação de cuidados de conforto, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, 
cateterismo e outros tratamentos para proporcionar o maior grau possível de bem-estar físico, mental e social do paciente. Coordenar 
e supervisionar o pessoal de equipe de enfermagem para manter os padrões desejáveis de assistência ao paciente. Requisitar e 
controlar entorpecentes e psicoterápicos, atendendo às disposições legais. Planejar e desenvolver atividades que possibilitem a 
diagnose e prognose de situação de saúde da comunidade. Realizar programas educativos para grupos da comunidade, estudo da 
situação sociossanitária para motivar o desenvolvimento de hábitos sadios. Executar atividades de vigilância à saúde e zelar pelo 
cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária. Elaborar planos, baseados nas necessidades identificadas, para 
determinar a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período de trabalho. Prestar cuidados de conforto, 
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal. Planejar, organizar e administrar serviços em unidades de enfermagem ou em 
instituições de saúde, desenvolvendo atividades técnicas administrativas na elaboração de normas, instruções, roteiros e rotinas 
específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos, no sentido servirem de apoio a atividades afins. 
Engenheiro Ambiental – Avaliar a dimensão do impacto ambiental causado por obras de construção civil de todos os tipos e portes. 
Elaborar relatórios sobre esse impacto, levando em conta dados processados por levantamentos fotográficos aéreos, mapeamentos e 
cartas aéreas. Realizar pesquisas em laboratórios e medições em campo sobre poluição do solo, da água e do ar. Elaborar projetos 
de planejamento ambiental. Planejar e viabilizar a recuperação de áreas degradadas. Indicar o destino final dos resíduos e efluentes. 
Elaborar projetos de saneamento básico. Indicar e fiscalizar o destino final dos resíduos. 
Engenheiro Civil – Elaborar projetos de construção, preparando plantas e especificação de obra, indicando tipos e qualidades de 
materiais, equipamentos e mão-de-obra, orçamento de custos e definição de técnicas de execução. Dirigir a execução de projetos, 
acompanhando e orientando as operações à medida em que avançam as obras, para assegurar o cumprimento de prazos e padrões 
de qualidade e segurança recomendada. Analisar projetos arquitetônicos, visando manter os padrões dos códigos de obras e de 
postura do Município. Proceder a uma avaliação geral das condições requeridas para obras, estudando o projeto e as características 
de terreno disponível, para determinar o local mais apropriando para a construção. Calcular os esforços e deformações previstas na 
obra projetada ou que a afetam.  Consultar arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas, trocando informações relativas ao trabalho 
a ser desenvolvido. 
Farmacêutico-Bioquímico – Realizar testes e análise, investigando amostras, preparando e observando lâminas, para isolar e 
identificar bactérias e outros microrganismos. Fazer análise de toxinas de substâncias de origem animal e vegetal, de matéria prima e 
de produtos acabados. Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, os seus insumos, valendo-se de métodos 
químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e qualidade de cada elemento. Fazer análise clínica de exudatos e transudatos 
humanos como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros para complementar diagnósticos de doenças. Fiscalizar farmácias, 
drogarias e indústrias químicas e farmacêuticas quanto ao aspecto sanitário. Fazer visitas periódicas e autuar os infratores, orientar 
seus responsáveis no cumprimento de legislação vigente. Assessorar autoridades superiores preparando informes e documentos 
sobre legislação e assistência farmacêutica, fornecendo subsídios na elaboração de ordens de serviços portarias, pareceres e 
manifestos. 
Fonoaudiólogo – Avaliar as deficiências do paciente. Realizar exames fonéticos, de audiometria, gravação e outras técnicas. 
Estabelecer planos de tratamento ou terapêutico. Emitir parecer, quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo 
exames e empregando técnicas de avaliação especifica para aperfeiçoamento ou reabilitação do paciente. Programar, desenvolver e 
supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão de pensamentos verbalizado. Orientar e fazer 
demonstração de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético auditivo, dicção e organização de pensamento em 
palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente. 
Médico Anestesista – Realizar, no âmbito da sua especialidade, atividades ambulatoriais e hospitalares, nos níveis primário, 
secundário e terciário, visando à 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.  
Médico Cardiologista – Prestar serviços médicos em Cardiologia, atendimento e consulta ao público e disponibilidade para 
atendimento de pronto socorro em casos emergenciais e/ou urgentes e demais atividades correlatas. Ministrar atendimento médico a 
portadores de doenças cardiovasculares; interpretar eletrocardiogramas, radiografias, radioscopias do coração e vasos de base e 
demais exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a cardiologia; realizar estudos e 
investigações no campo na cardiologia; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; prescrever 
tratamento médico; participar de juntas médicas; participar de programas voltados para saúde pública; exercer censura sobre produtos 
médicos de acordo com sua especialidade; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários; executar outras tarefas 
semelhantes.  Manter prontuário médico organizado e atualizado. Efetuar exames médicos (eletrocardiograma, teste audiométrico, 
MAPA, ecodoplercardiograma, dentre outros na área de Cardiologia), emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, na especialidade 
de Cardiologia, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou 
terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diagnósticos especializados relacionados a doenças cardiovasculares; 
Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; Manter 
registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar 
atendimento em urgência cardiológica e clínica. 
Médico Cirurgião – 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.  
Médico Clínico – Atuar com atendimento de intercorrências clínicas e cirúrgicas na área de urgência, requisitar exames de  apoio ao 
diagnóstico, prescrever, internar, evoluir, realizar procedimentos invasivos, emitir parecer, preencher documentos para justificativa de 
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uso  de medicação de alto custo e descartável e materiais especiais para convênios; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, 
prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina 
preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para 
confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento especializado, 
quando for o caso; assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar 
do desenvolvimento e execução de planos de fiscalização sanitária; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
coordenar equipes técnicas de serviços  já existentes ou a serem criadas, bem como equipes técnicas de plantão; participar das 
atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e  auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, 
a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de  
trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres 
ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas  identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; participar de 
ações para atendimento médico de urgência, em situações de calamidade pública, quando convocado pela Prefeitura; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Médico do Trabalho – Coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; colaborar na prevenção de 
doenças em geral, com especial atenção àquelas relacionadas às diversas atividades do trabalho; executar exames médicos 
periódicos, pré-admissionais e demissionais; analisar, registrar e encaminhar para tratamento os servidores acometidos por doenças 
ocupacionais e as vítimas de acidentes de trabalho; orientar na readaptação de  servidores afastados, utilizando critérios médico-
ocupacionais; coordenar processos de perícia médica em servidores da Prefeitura que apresentam comprometimento funcional 
atribuído a problemas de saúde; vistoriar as dependências da Prefeitura, aplicando os conhecimentos de ambiente de trabalho e de 
todos os seus componentes; determinar, quando necessário, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 
responsabilizar-se, tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas Normas Regulamentares (CLT); manter, 
permanentemente, relacionamento com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA, apoiando-se em suas iniciativas 
prevencionistas; promover a realização de atividades de  conscientização,  de  educação  e  de  orientação de servidores para a 
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças  ocupacionais; manter registro das atividades desenvolvidas à  disposição da 
Fiscalização do Trabalho; participar de reuniões multiprofissionais e/ou de interequipes; realizar  estudos sobre as causas de 
absenteísmo e propor medidas às áreas envolvidas. 
Médico Endocrinologista – Diagnosticar e tratar as doenças funcionais e metabólicas; diagnosticar e tratar os distúrbios da neuro-
hipófise da tireoide, da hipófise, do ovário, dos testículos e das suprarrenais, diagnosticar e tratar a obesidade; diagnosticar e tratar os 
distúrbios do crescimento; diagnosticar e tratar a diabete-melitus, fazer prevenção dos distúrbios glandulares dos recém-nascidos 
(teste do pezinho); acompanhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir, preencher fichas médicas dos clientes; 
prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista, participar de juntas médicas, participar de 
programas voltados para a saúde pública; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários, solicitar o concurso de 
outros médicos especialistas em casos que requeiram esta providência. 
Médico Geriatra – Executar atividades relativas à saúde do idoso e ao tratamento de suas doenças; exercer as atribuições próprias 
da especialização, concernentes ao tratamento do idoso na sociedade; a assistência ao idoso, aspectos gerais do envelhecimento, 
nutrição e envelhecimento/abordagem terapêutica do idoso, os problemas psiquiátricos na velhice, os distúrbios hidroeletrolíticos no 
idoso, a broncopneumonia, a pneumonia aguda, DPOC no idoso, a septicemia no idoso; do trato urinário no idoso / incontinência 
urinária, a insuficiência cardíaca congestiva e o infarto agudo do miocárdio; diagnosticar e tratar a hipertensão arterial sistêmica e a 
doença cardíaca isquêmica no idoso, as doenças da cavidade oral e da língua, as patologias vulvovaginais na idosa, o diabetes 
mellitus no idoso, a terapia farmacológica do AVC no idoso; diagnosticar e tratar a doença de Alzeimer / a doença de Parkinson; 
exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais e outras 
unidades que vierem a existir; efetuar exames médicos e realizar  outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 
aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com 
os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 
diagnóstica, o  tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o 
caso; planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores Municipais; coletar e avaliar dados 
bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população municipal; assessorar a 
elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento de planos de 
fiscalização sanitária; proceder a perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos 
previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo 
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; 
participar das atividades  administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em  sua  área  de  atuação;  participar de  grupos  de  trabalho  
e/ou  reuniões com  unidades da  Prefeitura  e outras  entidades  públicas  e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações  e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos 
técnico-científicos, para fins de  formulação de diretrizes, planos e programas de  trabalho afetos ao Município; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Médico Ginecologista/Obstetra – Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de 
tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos; atender a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando 
assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a preservação da vida da mãe e do filho; exercer suas 
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atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem 
a existir; efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da 
medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, 
para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da  doença; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; fazer exames médicos 
necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos 
servidores municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores 
de saúde da população municipal; assessorar a  elaboração  de  campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina 
preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização sanitária; proceder à perícias médico-administrativas, examinando 
os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar  das  atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a 
sua área de atuação; participar das atividades de  treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as  em 
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de  
atuação; participar de grupos  de trabalho e/ou  reuniões  com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo 
sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho 
afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Médico Infectologista – Executar atividades de estudo e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias, causadas por vírus, 
bactérias, fungos, protozoários ou outros microrganismos; Diagnosticar as: infecções do trato urinário; a endocardite infecciosa; 
infecções no SNC; as infecções da pele e do tecido subcutâneo; as infecções pelo HIV. 
Médico Nefrologista – Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções dos rins, ureteres, bexiga etc, empregando meios clínicos ou cirúrgicos, para prevenir, promover ou recuperar a saúde dos 
pacientes. Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo. 
Médico Neurologista – Prestar assistência médica nas Unidades de Saúde do Município e em escalas de plantão; realizar consultas 
e atendimentos médicos; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, tratar pacientes e clientes; implementar ações para promoção 
da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e 
difundir conhecimentos da área médica; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional  nas 
unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir; efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar  pacientes para 
atendimento especializado, quando for o caso; fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como 
planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e 
sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população municipal; assessorar a elaboração de 
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento de planos de fiscalização 
sanitária; proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a fim de fornecer atestados e laudos previstos em 
normas e regulamentos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando  pesquisas, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar  das 
atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação; participar  das atividades de treinamento e 
aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua  área  de  atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições 
sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de  trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis 
com sua especialização profissional. 
Médico Ortopedista – Realizar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, 
recuperar ou reabilitar a saúde do paciente; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização profissional nas 
unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir; efetuar exames médicos e realizar outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar  ou informar  o diagnóstico; manter registro dos pacientes  
examinados, anotando a conclusão  diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; encaminhar pacientes  para  
atendimento especializado, quando  for o caso; fazer exames médicos necessários à admissão de pessoal pela Prefeitura, bem como 
planejar, coordenar e integrar programas de saúde ocupacional aos servidores municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e 
sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população municipal; assessorar a elaboração de 
campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva;  proceder à perícias médico-administrativas, examinando 
os doentes, a fim de  fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas,  entrevistas,  fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a 
sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal  técnico e auxiliar,  realizando-as em 
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim  de  contribuir  para  o  desenvolvimento  qualitativo  dos recursos  humanos  em  sua  
área  de  atuação; participar de grupos de  trabalho e/ou  reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 



 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 

CNPJ n°. 07.000.268/0001-72 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / AÇAILÂNDIA - MA nº. 001, de 16/02/2012. 
 

Fls. 22 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo  trabalhos  técnico-científicos,  para  fins  de  formulação  de  diretrizes,  planos e  
programas de  trabalho afetos ao  Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Médico Otorrinolaringologista – Executar atividades relativas ao conhecimento da fisiologia, sintomas e tratamento de doenças da 
garganta, aparelho auditivo e fossas nasais. Realizar diagnóstico e tratamento de patologias otorrinolaringológicas; Executar as 
atribuições comuns ao médico clínico geral, dar atendimento ao escolar nos casos de urgência, como: sangramento nasal, corpo 
estranho, infecções agudas, etc.; Investigar os casos com suspeita de surdez; Efetuar exames  em  geral,  exames de RX e 
audiometria; Prescrever  tratamento  para os casos crônicos e acompanhar para não evoluir com surdez; Tratar os casos alérgicos e 
infecções de rinofaringe, acompanhar os pacientes com amigdalites crônicas e encaminhá-los em casos cirúrgicos; Efetuar exames 
médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos na  especialidade  de  otorrino  e  clínica médica,  e realizar  outras  formas  
de  tratamento  para  outros tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva; Analisar e interpretar resultados de 
exames diversos, comparando-os com os padrões normais para  confirmar  ou  informar o diagnóstico; Manter registros dos pacientes 
examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Prestar atendimento em 
urgências clínicas, otorrino, cirúrgicas; Encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for necessário; Coletar e 
avaliar dados biostatísticos e sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver indicadores de  saúde  da  população; Elaborar  
programas  educativos  e  de  atendimento médico,  preventivos,  voltados para  a  comunidade de baixa  renda  e  para  os  
estudantes  da  rede municipal  de  ensino;  Executar  outras tarefas afins. 
Médico Pediatra – Dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, este abrangendo ações em 
relação a imunizações (vacinas), aleitamento  materno,  prevenção  de  acidentes,  além do acompanhamento e das orientações  
necessárias  a  um  crescimento e desenvolvimento  saudáveis;  Emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas  de  
tratamento  para  diversos  tipos  de  enfermidades,  prestando  assistência médica  específica  às crianças  até  a  adolescência,  para  
avaliar,  prevenir,  preservar  ou  recuperar  sua  saúde;  exercer  suas atribuições e outras compatíveis com sua especialização 
profissional nas unidades de saúde municipais e outras unidades que vierem a existir; efetuar exames médicos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos  tipos  de  enfermidades,  aplicando  recursos  da  medicina  preventiva ou terapêutica; analisar e 
interpretar resultados de  exames  diversos,  comparando-os  com  os  padrões  normais,  para  confirmar  ou informar o diagnóstico; 
manter  registro  dos  pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento  prescrito e a  evolução  da  doença;  
encaminhar  pacientes  para  atendimento  especializado, quando  for o caso;  coletar e avaliar dados bioestatísticos e 
sociossanitários da comunidade, de forma a desenvolver  indicadores de saúde da população municipal; assessorar a elaboração de 
campanhas educativas no campo da saúde  pública e medicina preventiva;  participar do desenvolvimento de planos de fiscalização 
sanitária; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação,  desenvolvimento  e aperfeiçoamento  de  atividades  em  sua  área  de  atuação;  participar  das  
atividades  administrativas,  de controle  e  de  apoio  referentes  a  sua  área  de  atuação;  participar  das atividades de  treinamento 
e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o  
desenvolvimento  qualitativo  dos  recursos  humanos  em  sua  área  de  atuação; participar de grupos de  trabalho e/ou  reuniões 
com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares,  realizando  estudos,  emitindo  pareceres ou fazendo 
exposições sobre  situações  e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo  trabalhos  
técnico-científicos,  para  fins  de  formulação  de  diretrizes,  planos  e  programas  de trabalho afetos ao Município; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Médico Pneumologista – Prestar, no âmbito da sua especialidade, assistência à saúde do indivíduo sob sua responsabilidade,  
utilizando  toda a sua capacidade  técnica profissional e dos meios  propedêuticos, de apoios diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos 
existentes e reconhecidos pela comunidade médica científica no modelo mundial, bem como desenvolver ações no âmbito da Saúde 
Coletiva, direta ou indiretamente, na busca da promoção da saúde e prevenção das doenças do aparelho respiratório para conseguir 
melhor qualidade de vida à população; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras 
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, pulmonares, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, 
para promover a saúde e bem-estar do paciente;  examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais, utilizando de 
propedêutica armada para determinar diagnóstico ou, se necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo para 
atendimento especializado; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os  padrões normais,  para 
confirmar ou informar o  diagnóstico;  prescrever medicamentos, indicando  dosagem e respectiva  via de administração, bem como 
cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente; manter  registros dos  pacientes examinados, 
anotando a  conclusão diagnóstica, tratamento prescrito e evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; coletar 
e avaliar dados. 
Médico Urologista – Tratar de afecções do aparelho geniturinário, empregando meios clínico-cirúrgicos para promover ou recuperar 
a saúde do paciente; exercer suas atribuições e outras compatíveis com  sua  especialização profissional nas unidades de saúde 
municipais e outras unidades que vierem a existir; analisar e interpretar resultados de exames diversos,  comparando-os com os  
padrões normais,  para  confirmar  ou  informar  o diagnóstico; manter  registro  dos  pacientes examinados, anotando a conclusão  
diagnóstica, o tratamento prescrito  e a  evolução  da  doença;  encaminhar  pacientes  para  atendimento  especializado,  quando  for  
o caso;  fazer  exames  médicos  necessários  à  admissão  de  pessoal  pela  Prefeitura,  bem  como  planejar, coordenar e  integrar 
programas de  saúde ocupacional aos servidores Municipais; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sociossanitários da  
comunidade, de  forma a desenvolver indicadores de saúde da população municipal; assessorar a elaboração de  campanhas 
educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; proceder à perícias médico-administrativas, examinando os doentes, a 
fim de fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando 
pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas,  de controle e de apoio referentes a sua área  de 
atuação;  participar  das atividades  de  treinamento  e  aperfeiçoamento  de  pessoal técnico e  auxiliar, realizando-as  em  serviço  ou 
ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em  sua  área de atuação;  
participar  de  grupos de trabalho  e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando 
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estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de  trabalho afetos ao 
Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
Nutricionista – Proceder o planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais. Atuar no setor de nutrição dos programas de 
saúde. Preparar e acompanhar programas de educação e readaptação em matéria de nutrição para atender às necessidades 
individuais ou de grupos. Elaborar mapa dietético, verificando no prontuário do paciente a prescrição da dieta, dados pessoais e o 
resultado de exames laboratoriais, para estabelecer tipo de dieta e distribuição e horário da alimentação de cada enfermo. Examinar o 
estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os diversos fatores relacionados com problemas de alimentação, como social, 
meio de vida e outros, para aconselhar e instruir a população. Programar e desenvolver o treinamento, em serviço, dos auxiliares de 
nutrição. Realizar entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de higiene e de aceitação dos alimentos 
pelos usuários, para racionalizar e melhor o padrão técnico do serviço. Orientar o trabalho dos auxiliares, supervisionando o preparo, 
distribuição das refeições, recebimentos dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição, para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço. Praticar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. 
Psicólogo – Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e de outras espécies que atuam sobre o indivíduo. Aplicar testes 
e outros métodos de verificação de diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios, emocionais e de personalidade para 
restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano. Participar na elaboração de análises ocupacionais 
para identificar aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatíveis com as exigências ocupacionais. Reunir informações 
a respeito do paciente para fornecer aos médicos subsídios para a realização do diagnostico diferencial das enfermidades. Estudar 
sistema de motivação de aprendizagem, métodos novos de treinamento, ensino e avaliação para elaborar procedimentos 
educacionais diferenciados capazes de atender as necessidades individuais. Atuar na área específica de saúde, procedendo ao 
exame de pessoas que apresentam problemas intra e interpessoais, de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos, e ao 
respectivo diagnósticos, empregando enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas adequadas a cada caso, a fim de 
contribuir para a possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida comunitária. Participar de programas de atenção primária 
em encontros e postos de saúde na comunidade, organizando grupos específicos, para prevenir doenças ou agravamento de fatores 
emocionais que comprometem o bem estar psicológico. Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade. 
Psiocopedagogo – Planejar, implementar, orientar e coordenar tarefas relativas a projetos e trabalhos especializados no campo da 
psicopedagogia, bem como outras tarefas de mesma natureza e complexidade. 
Terapeuta Ocupacional – Preparar e executar os programas ocupacionais destinados a pacientes internados em hospitais ou outras 
instituições, baseando-se nos casos a serem tratados para propiciar a esses pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e 
aproveitar seu interesse por determinados trabalhos. Planejar e desenvolver trabalhos individuais ou em pequenos grupos, tais como 
trabalhos criativos, manuais de mecanografia, horticultura e outros, para possibilitar a redução ou a cura  das  deficiência  do  paciente  
bem  como desenvolver as capacidades remanescentes na melhoria de seu estado biopsicossocial. Orientar e supervisionar a 
execução de trabalhos terapêuticos supervisionando os pacientes na execução das tarefas presentes para ajudar o desenvolvimento 
dos programas e propiciar a reabilitação do mesmo. Articular-se a programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas.  
Atender aos pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas terapêuticas adequadas, para contribuir no 
processo de tratamento. Orientar individualmente ou em grupo, os familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as a 
situações resultantes de enfermidades. Reunir informações a respeito de paciente, levantando dados para fornecer subsídios para 
diagnósticos e tratamento de enfermidades. Assistir aos usuários da assistência social, com problemas referentes à readaptação ou 
reabilitação profissional por diminuição da capacidade de trabalho e ou dificuldades de convivência social. Entrar em contato com 
unidades de serviços da rede de saúde, quando necessário. Encaminhar as pessoas atendidas para atividades culturais, sociais, 
artesanais. Realizar visita domiciliar. Planejar e desenvolver atividades de educação em saúde nos programas de humanização dos 
serviços de saúde.   
 

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO 
 

Planejar e ministrar o ensino nas séries finais do Ensino Fundamental, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes. Elaborar 
planos de ensino e planos de aula, selecionando o assunto e determinando a metodologia. Selecionar e/ou confeccionar material 
didático a ser utilizado como suporte pedagógico. Orientar a classe na realização de trabalhos de pesquisa. Organizar e promover 
trabalhos complementares de caráter cívico, cultural, recreativo etc., para promover a socialização e a formação dos alunos. Elaborar 
e aplicar testes, provas e outros instrumentos de avaliação. Planejar e desenvolver estratégias de recuperação para os alunos com 
menor rendimento, atendendo as dificuldades individuais de aprendizagem. Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. 
Participar de reuniões pedagógicas no órgão municipal de ensino, discutindo os programas e métodos a serem adotados ou 
reformulados. Participar de programas de avaliação escolar e institucional. Participar de reuniões de pais e mestres e de atividades 
escolares que envolvam a comunidade. 
 

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR – BRAILLE 
 

Planejar e ministrar aulas do Sistema Braille para os alunos cegos inclusos na rede regular de ensino. Atuar no atendimento 
educacional especializado oferecido nas salas de recursos multifuncionais para complementar a formação dos alunos com deficiência 
visual (cegos e baixa visão) com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Selecionar e elaborar recursos didáticos 
para o atendimento educacional especializado que facilitem o processo de ensino aprendizagem dos alunos cegos e com baixa visão.  
Orientar os professores sobre os 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. Participar de projetos de inclusão escolar, de acordo com a orientação da Secretaria Municipal de 
Educação. 
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NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR – LIBRAS 
 

Promover a educação de alunos com necessidades educativas especiais, ensinando-os a: ler e escrever em português e em Libras, 
calcular, expressar-se, resolver problemas e as atividades da vida diária, desenvolver habilidades, atitudes e valores. Desenvolver 
atividades funcionais e programas de estimulação essencial, avaliando as necessidades educacionais dos alunos. Realizar atividades 
como: planejar, avaliar, elaborar materiais, pesquisar e divulgar conhecimentos da área. Atuar no atendimento educacional 
especializado oferecido nas salas de recursos multifuncionais para complementar a formação dos alunos com surdez, com vistas à 
autonomia e independência na escola e fora dela. Prestar serviços em seminários, cursos, reuniões e outros eventos de formação 
continuada, quando solicitado. Participar de projetos de inclusão escolar, de acordo com a orientação da Secretaria Municipal de 
Educação. Poderá dirigir e coordenar programas de educação especial. 

 

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR – MÚSICA 
 

Planejar e ministrar aulas de música, desenvolvendo os conteúdos pertinentes. Selecionar e/ou confeccionar material didático a ser 
utilizado com suporte pedagógico. Elaborar e aplicar provas, testes e outros instrumentos para a avaliação da aprendizagem dos 
alunos. Estudar, pesquisar, elaborar textos, planejar cursos e prestar consultoria na área musical. Orientar os alunos na realização de 
trabalhos de pesquisa em música. 
 

NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR– TRANSCRITOR DE BRAILLE 
Dominar o Sistema Braille nas suas várias formas de aplicação. Realizar a reprodução e a adaptação de textos do sistema comum 
para o Sistema Braille. 

 

NÍVEL SUPERIOR – ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO 
 

Planejar e ministrar aulas em cursos regulares de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, transmitindo os conteúdos teórico-práticos 
pertinentes e utilizando materiais e instalações apropriados para desenvolver a formação dos alunos e a sua capacidade de análise e 
crítica. Elaborar plano de ensino e de aula, baseados na Proposta Pedagógica Municipal, selecionando o assunto determinando a 
metodologia com base nos objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. Proceder à avaliação dos alunos. Selecionar ou 
confeccionar o material didático a ser utilizado. Participar de reuniões com pais, de reuniões e programas de aperfeiçoamento, do 
censo escolar e matrícula, de projetos de inclusão escolar e de processo de avaliação institucional. 
 

NÍVEL SUPERIOR – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas escolas municipais de educação infantil. Orientar e auxiliar as crianças no que se refere à 
higiene pessoal e alimentação. Promover horário para repouso e garantir a segurança das crianças na instituição. Observar a saúde e 
o bem-estar das crianças, prestando os primeiros socorros. Comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia. Levar ao 
conhecimento da direção qualquer incidente ou dificuldade ocorrida. Manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade. 
Apurar a frequência diária das crianças. Respeitar as épocas do desenvolvimento infantil, planejar e executar o trabalho docente, 
realizar atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as aprendizagens infantis. Organizar os registros de observações das 
crianças, acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional. Participar de atividades extraclasse, participar de reuniões 
pedagógicas e administrativas, contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. Realizar outras atribuições inerentes ao 
cargo. 

NÍVEL MÉDIO 
 

Agente Administrativo – Prestar informações de caráter geral, pessoalmente, por telefone ou outro meio, atendendo ao público 
interno e externo, no bom desempenho do trabalho. Elaborar programas, dar pareceres e realizar  pesquisas  sobre  um  ou  mais  
aspectos  dos  diversos  setores da administração. Participar da elaboração ou desenvolvimento de estudos, levantamentos, 
planejamento e implantação de serviços e rotinas de trabalho. Verificar a exatidão de documentos, conferindo, efetuado registros, 
preenchendo formulários e impressos em geral, observando prazos, datas, posições financeiras, controlando e informando sobre o 
andamento de assuntos pendente e, quando autorizado pela chefia, adotar providências de interesse da Prefeitura. Auxiliar na 
realização de estudos de simplificação de tarefas administrativas, executando levantamento de dados, tabulando e desenvolvendo 
estudos organizacionais. Elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticas, fluxogramas, organogramas e gráficos em geral. 
Participar da elaboração de manuais de serviços e outros projetos afins, coordenando e executando as tarefas de apoio 
administrativo. Estudar processos referentes a assuntos de caráter geral ou específicos de unidade administrativa e propor soluções. 
Redigir, digitar, conferir e protocolar expedientes e correspondência em geral. Efetuar a classificação, o registro e a conservação de 
processos, livros e outros documentos em arquivos específicos, de acordo com as orientações e as normas estabelecidas. Operar 
máquinas e equipamentos de informática, fotocopiadoras, fax, etc., de modo a transmitir e receber mensagens, zelando pela 
conservação e manutenção. Executar os serviços referentes ao cerimonial. Colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, 
atendendo às exigências ou normas de unidade administrativa.  Preparar tabelas, quadros, mapas e outros documentos de 
demonstração do desempenho da unidade ou da administração. Realizar, sob orientação específica, coleta de preços para aquisição 
de material. Participar de Comissões por indicação do superior imediato. Desenvolver atividades de controle de estoque, a fim de 
assegurar a perfeita ordem de armazenamento, conservação e níveis de suprimento.  Participar do processo de planejamento das 
contratações de bens e serviços da Prefeitura. Prestar apoio logístico às unidades da Prefeitura na preparação dos projetos básicos e 
termos de referências dos serviços. Executar as atividades relativas ao cadastro de fornecedores da Prefeitura, compreendendo 
atividades de registro, exclusão e alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e ampliando as 
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alternativas de fornecedores habilitados. Executar atividades relativas ao cadastro de insumos e preços da Prefeitura compreendendo 
atividades de registro, exclusão e alteração cadastral, com o objetivo de manter a base de dados atualizada e abrangendo as 
necessidades de consumo. Prover a administração da Prefeitura com os preços de referências para procedimentos de aquisição de 
materiais e de serviços. Instruir e executar os procedimentos de aquisição de materiais e serviços compreendendo a execução de 
compras pelo sistema de registro de preços e pelo pregão eletrônico direto. Preparar solicitações de empenho, execução dos atos 
preparatórios para a elaboração de termos e contatos. Executar atividade relativa à gestão da logística, compreendendo a 
armazenagem e a distribuição dos materiais de uso e consumo da Prefeitura. Realizar, sob orientação especifica, cadastramento de 
imóveis e estabelecimentos comerciais, para alteração cadastral. Conferir documentos de receitas, despesas e outros. Auxiliar na 
análise econômico-financeira e patrimonial da Prefeitura. Acompanhar, orientar e executar atividades e serviços de apoio técnico-
administrativo. 
Assistente de Serviços de Saúde – Executar tarefas relacionadas à rotina administrativa das unidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, visando a um atendimento eficaz e de qualidade ao cidadão. Auxiliar no atendimento às rotinas administrativas e operacionais 
das unidades hospitalares, ambulatoriais, clínicas e outras unidades e postos de saúde de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Saúde. Preencher fichas clínicas, cartões de vacinas, colaborando nas campanhas de vacinação. Registrar os dados de todos os 
atendimentos, apresentando relatório dos mesmos, a fim de permitir análise, estudos e verificações. Conservar a limpeza e higiene do 
consultório médico ou odontológico. Administrar medicamentos e orientar os pacientes em medidas a serem tomadas, mantendo os 
materiais em permanente condição de uso; marcar consultas e disponibilizar medicamentos para entrega. Observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras atividades correlatas. 
Instrutor de Informática – Ministrar aulas teóricas e práticas de informática, segundo o planejamento de atividades 
profissionalizantes e/ou pedagógicas. Orientar quanto à utilização de máquinas e equipamentos diversos, providenciando o material 
necessário, supervisionando o trabalho de cada aluno e avaliando o seu aproveitamento. Estimular os alunos na busca de 
conhecimento.  Observar e avaliar o desempenho dos alunos por meio de testes ou observação direta. Manter os equipamentos em 
condições de uso, efetuando pequenos reparos e solicitando assistência técnica quando necessário. Elaborar material pedagógico. 
Sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área ensinada. Desenvolver atividades que mobilizam capacidades 
comunicativas. Empregar recursos didáticos de acordo com as situações de ensino-aprendizagem. Desenvolver atividades de ensino 
em situações práticas de trabalho. Desempenhar outras atividades correlatas. 
Intérprete de Libras – Fazer tradução de textos da Língua Portuguesa para Libras, considerando as necessidades da Administração 
Municipal e tendo em vista o público-alvo específico; intermediar a comunicação entre interlocutores surdos e ouvintes em diferentes 
situações, inclusive do cotidiano escolar; prestar serviços em seminários, palestras e eventos de formação continuada, quando 
solicitado; interagir com professores de escolas que têm aluno surdo, auxiliando no planejamento e execução de atividades. 
Secretário de Unidade Escolar – Organizar e manipular arquivos e fichários, classificando e arquivando documentos diversos. 
Manter e fazer manter atualizada a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos professores e a vida 
escolar dos alunos. Manter atualizada e ordenada toda legislação de ensino. Assinar, juntamente com o diretor, os documentos de 
vida escolar. Lavrar e subscrever todas as atas. Rubricar todas as páginas dos livros de secretaria. Manter atualizados os dados 
estatísticos necessários à pesquisa educacional. Registrar, manusear, conservar e guardar livros e publicações. Classificar e arquivar 
documentos diversos. Recepcionar e atender o público interno e externo, pessoalmente ou por telefone, fornecendo todas as 
informações necessárias para o bom desempenho do trabalho. Acompanhar e orientar os estudantes na procura de obras e materiais 
utilizados nas pesquisas escolares. 
Técnico em Enfermagem – Executar atividades como administração de sangue a plasma, controle de pressão venosa, monitorização 
e aplicação de respiradouros artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, 
aplicação de diálise peritonial,  gasoterapia,  cateterismo,  instalações,  lavagens  de  estomago,  vesicais  e  outros tratamentos. 
Preparar paciente, material e ambiente para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos. Fazer curativos, 
imobilizações e tratamento em situações de emergência, empregando técnicas usuais ou específicas para atenuar as consequências 
dessas situações. Adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados, realizando entrevistas 
de admissão, visitas diárias e orientando-o para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter a sua colaboração. Prestar 
cuidado pós-mortem como enfaixamento e temponamentos utilizando algodão, gazes e outros materiais, para evitar eliminação de 
secreções. Proceder à elaboração, execução e avaliação do plano de assistência a pacientes geriátricos, observando-os, 
sistematicamente, realizando entrevistas e prestando cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los processo de adaptação e 
reabilitação. Registrar as observações, tratamentos executados e ocorrência verificada em relação ao paciente, anotando-as no 
prontuário hospitalar, fichas de ambulatório, relatório de enfermagem das unidades ou relatório geral, para documentar e evolução das 
doenças e possibilitar o controle da saúde. 
Técnico em Enfermagem do Trabalho – Participar, juntamente com o Enfermeiro, no planejamento, programação e  orientação das 
atividades  de enfermagem  do  trabalho,  no  desenvolvimento  e  execução  de  programas de avaliação da saúde dos trabalhadores, 
na elaboração e execução de  programas de controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis e vigilância  epidemiológica  
dos  trabalhadores e na execução dos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais. Integrar a equipe de saúde do trabalhador. Auxiliar na observação sistemática do estado de saúde dos servidores, nos 
levantamentos de doenças ocupacionais, lesões traumáticas, doenças epidemiológicas. Fazer visitas domiciliares e hospitalares nos 
casos de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Auxiliar o Médico e/ou Enfermeiro do Trabalho nas atividades relacionadas 
à medicina ocupacional. Organizar e manter atualizados os prontuários dos servidores. Participar dos programas de prevenção de 
acidentes, de saúde e de medidas reabilitativas. Desempenhar tarefas relativas a campanhas de educação sanitária; Preencher os 
relatórios de atividades do ambulatório dos serviços de médico e de enfermagem do trabalho. Auxiliar na realização de inspeção 
sanitária nos locais de trabalho. Auxiliar na realização de exames pré-admissionais, periódicos, demissionais e outros determinados 
pelas normas da Instituição. Atender as necessidades dos servidores portadores de doenças ou lesões ocupacionais de pouca 
gravidade, sob supervisão. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar outras tarefas compatíveis com as 
exigências para o exercício da função. 
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Técnico em Laboratório – Efetuar a coleta de material, empregando técnicas e instrumentação adequadas para proceder ao testes, 
exames e amostras de laboratórios. Executar exames e outros trabalhos que não exijam interpretação técnica dos resultados.  Auxiliar 
nas análises de urina, escarro, sangue, secreções e outras, seguindo orientação superior e utilizando aparelhagem e reagentes 
adequados. Registrar e arquivar cópias dos resultados dos exames. Zelar pela assepsia, conversão e recolhimento do material 
utilizado, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade requeridos. 
Técnico em Radiologia – Operar aparelhos médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais. Selecionar os 
filmes a serem utilizados, de acordo com atendendo o tipo de radiografia requisitado.  Preparar o paciente, fazendo-o vestir roupas 
adequadas, livrando-o de joia ou abjeto de metal para assegurar a validade do exame. Manter a ordem e higiene no ambiente de 
trabalho, seguindo normas e instruções para evitar acidentes. Operar máquinas reveladoras automáticas para revelação, fixação 
secagem de chapas radiográficas. Preparar equipamentos para exames. 
 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
 

Agente de Limpeza Pública – Varrer e cuidar da limpeza das vias públicas municipais, canteiros e praças. Providenciar o 
acondicionamento do lixo em recipientes para a coleta. Coletar o lixo de acordo com o plano  estabelecido,  cumprindo  periodicidade  
e  horários determinados. Participar de todos os serviços de melhoria do sistema de limpeza urbana que lhe forem conferidos pelo 
órgão próprio do Município. Executar serviços de jardinagem, poda de árvores, corte de grama, cuidados com plantas em geral, bem 
como atividades de menor complexidade. Cuidar da varrição e coleta de lixo dos prédios públicos, mantendo-os em condição de 
salubridade. Zelar pela guarda e conservação dos instrumentos e materiais de trabalho que lhe for confiado. Zelar pelo cumprimento 
das normas estabelecidas pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização  dos  Equipamentos  de  Proteção  Individual  -  
EPIs  durante o seu  turno  de  trabalho, contribuindo para a redução de riscos e ocorrência de acidentes. Executar trabalhos internos  
e  externos  conforme  sua  lotação  e  a  partir  das  demandas e necessidades apresentadas, cumprindo as orientações emanadas 
da chefia imediata. Executar outras atividades correlatas. 
Agente de Portaria – Fiscalizar e controlar a entrada e saída de pessoas, nos órgãos, depósitos, pátios, áreas abertas, obras em 
execução, edifícios e dependências da Prefeitura Municipal, prestando informações e efetivando encaminhamentos.  Receber, 
registrar em protocolo e fazer a recepção e distribuição de correspondências, documentos e processos. Executar rondas periódicas, 
inspecionando a circulação de pessoas e materiais, observando irregularidades ou anormalidades, levando ao conhecimento do 
superior imediato. Efetuar a fiscalização de instalações e áreas, mantendo a vigilância e segurança do patrimônio existente na 
Prefeitura e repartições municipais. Recepcionar e orientar as pessoas que se dirigem às instalações da Prefeitura ou aos seus 
órgãos, fornecendo instruções, dando informações e encaminhando-as às respectivas áreas de atendimento. Zelar pela conservação 
dos relógios ponto. Comunicar imediatamente à autoridade superior qualquer irregularidade encontrada no ambiente de trabalho. 
Executar outras atividades correlatas. 
Auxiliar de Serviços Gerais – Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los 
nas condições de asseio requeridas, realizando sua desinfecção, sempre que necessários, executar a limpeza das áreas externas, 
tais como pátios, jardins e quintais e manter materiais, equipamentos, móveis e utensílios. Auxiliar em laboratórios e unidades de 
saúde, limpando conservando e guardando aparelhagens e utensílios. Varrer e lavar calçadas. Cuidar de plantas e jardins, seguindo 
orientação recebida. Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 
determinações. Percorrer as dependências dos prédios municipais, abrindo e fechando janelas, portas e portões, ligando e desligando 
pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos. Executar serviços de coleta e entrega de correspondências, e serviços 
burocráticos simples, quando solicitados pelo setor. Preparar e servir café, chá e lanches a servidores e visitantes da unidade. Auxiliar 
no preparo de refeições, inclusive em unidades de saúde, lavando, selecionando, cortando e distribuindo alimentos, sob supervisão. 
Organizar fila e servir merenda, manter limpos utensílios de copa e cozinha. Lavar e passar roupas simples observando o estado de 
conservação das mesmas, procedendo ao controle de entrada e saída das peças; manusear lavadoras, centrífugas secadoras e 
outras máquinas de lavanderia. Realizar serviços de costura de roupas hospitalares. Verificar a existência de material de limpeza e 
alimentação, e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando aos superiores imediatos a necessidade de reposição. 
Manter arrumado o material sob sua guarda. Carregar e descarregar veículos empilhando os materiais nos locais indicados. 
Transportar materiais de construção, móveis, equipamentos e ferramentas. 
Motorista – Conduzir veículos automotores para transporte de passageiros e de carga. Zelar pela conservação e segurança do 
veículo e dos passageiros. Dirigir veículos leves, médios e pesados observando o Código Nacional de Trânsito. Auxiliar no 
carregamento e descarregamento de materiais. Executar ou auxiliar nos serviços de lubrificação, abastecimento e manutenção. 
Controlar consumo de combustíveis e quilometragem percorrida pelo veículo. Verificar, registrar e comunicar alterações mecânicas, 
elétricas e de lanternagem. Examinar as ordens de serviço, verificando o itinerário a seguir, os horários, os números de viagem e 
outras instruções, para programar a sua tarefa. Executar pequenos reparos de emergências. Zelar pela limpeza e conservação interna 
e externa do veículo sob sua responsabilidade.  Preencher regularmente os boletins de ocorrência, relatório de serviços e demais 
impressos relacionados com o controle do veículo. 
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ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL DE PONTOS 

 
 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Assistente Social 
Biblioteconomista 
Engenheiro Ambiental 
Engenheiro Civil 
 

Múltipla  
Escolha 

Língua Portuguesa 15 2,5 37,5 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Conhecimentos Específicos 20 2,5 50,0 

TOTAL DE PONTOS 100,0 

 
NÍVEL SUPERIOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Biólogo 
Educador em Saúde Pública 
Educador Físico 
Enfermeiro 
Farmacêutico-Bioquímico 
Fonoaudiólogo 
Médico Anestesista 
Médico Cardiologista 
Médico Cirurgião 
Médico Clínico 
Médico do Trabalho 
Médico Endocrinologista 
Médico Geriatra 
Médico Ginecologista/Obstetra 
Médico Infectologista 
Médico Nefrologista 
Médico Neurologista 
Médico Ortopedista 
Médico Otorrinolaringologista 
Médico Pediatra 
Médico Pneumologista 
Médico Urologista 
Nutricionista 
Psicólogo 
Psicopedagogo 
Terapeuta Ocupacional 
 

 
 
 
Múltipla  
Escolha 

 
 
Língua Portuguesa 

 
 

15 2,5 37,5 

 
Noções de Informática 
 
 

05 2,5 12,5 

Conhecimentos Específicos 20 2,5 50,0 

 Avaliação de Títulos -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS 120,0 

 
[NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Ensino Fundamental 6° ao 9° ano 
 
 

Múltipla 
Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Fundamentos da Educação 10 2,5 25,0 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

Avaliação de Títulos -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS 120,0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 

CNPJ n°. 07.000.268/0001-72 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO / AÇAILÂNDIA - MA nº. 001, de 16/02/2012. 
 

Fls. 28 

[NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA 
QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

 
Braille 
Libras 
Música 
Transcritor de Braille 
 
 

Múltipla 
Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Fundamentos da Educação 10 2,5 25,0 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

Avaliação de Títulos -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS 120,0 
 
 
 
 
 
 

[NÍVEL SUPERIOR – PROFESSOR 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

 
Professor Ensino Fundamental 1º ao 5º ano 
Professor Educação Infantil 

Múltipla 
Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 05 2,5 12,5 

Fundamentos da Educação 10 2,5 25,0 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

Avaliação de Títulos -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS 120,0 
 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA 
QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Agente Administrativo 
Instrutor de Informática 
Intérprete de Libras 
Secretário de Unidade Escolar 

Múltipla 
Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

TOTAL DE PONTOS 100,0 
 
 
 
 
 
 

NÍVEL MÉDIO 

CARGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Assistente de Serviços de Saúde 
Técnico em Enfermagem 
Técnico em Enfermagem do Trabalho 
Técnico em Laboratório 
Técnico em Radiologia 

Múltipla 
Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Noções de Informática 05 2,5 12,5 

Conhecimentos Específicos 15 2,5 37,5 

 Avaliação de Títulos -- -- 20,0 

TOTAL DE PONTOS 120,0 
 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

CARGO PROVA DISCIPLINA 
QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Agente de Limpeza Pública 
Agente de Portaria 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Motorista – categoria D 

 
Múltipla 
Escolha 

Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 

Matemática 10 2,5 25,0 

Conhecimentos Específicos 10 2,5 25,0 

TOTAL DE PONTOS 75,0 
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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

NÍVEL SUPERIOR: Assistente Social, Biblioteconomista, Biólogo, Educador em Saúde Pública, Educador Físico, Enfermeiro, 
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico-Bioquímico, Fonoaudiólogo, Médico (Anestesista, Cardiologista, 
Cirurgião, Clínico, do Trabalho, Endocrinologista, Geriatra, Ginecologista/Obstetra, Infectologista, Nefrologista, Neurologista, 
Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista, Urologista), Nutricionista, Psicólogo, Psicopedagogo, 
Terapeuta Ocupacional 

 
Conhecimentos Gerais 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do 
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e 
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado 
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, 
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos 
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre 
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. 
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as  
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 
Noções de Informática – Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 

 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

Assistente Social – Matrizes teórico-metodológicas e a incidência histórica sobre o Serviço Social: positivismo, fenomenologia, 
materialismo histórico. O Serviço Social e a questão da ideologia: fundamentos históricos e perspectivas atuais. A polêmica sobre a 
questão do trabalho e o Serviço Social: a categoria da práxis como referência. O Serviço Social e Solidariedade, destacando o 
Trabalho Voluntário, a Filantropia e o Cooperativismo como estratégias. Serviço Social e movimento social: fundamentos teórico-
metodológicos; desafios históricos e construção de alternativas no processo de desenvolvimento do capitalismo mundial. 
Fundamentos histórico-conceituais das Políticas Sociais: Justiça, Equidade, Direito e Cidadania. Descentralização, participação e 
controle social nas políticas sociais brasileiras. Corporativismo e clientelismo no processo de formação das políticas sociais 
brasileiras. O desenvolvimento histórico das políticas sociais no Brasil. As políticas sociais brasileiras no atual contexto de 
transformações do Capitalismo. O urbano e o rural no Brasil: possibilidades e limites das intervenções públicas. O Processo Gestão 
das Políticas Sociais e os sujeitos sociais envolvidos. A nova configuração do mundo do trabalho e o trabalho profissional do 
Assistente Social nas Instituições Públicas. A questão da Seguridade Social no Brasil e o trabalho profissional do Assistente Social. A 
prevalência dos programas de transferência de renda no contexto das políticas sociais brasileiras. Políticas voltadas para as questões 
de gênero, etnia, cultura e geração e o trabalho profissional do Assistente Social. Políticas de educação no Brasil e o trabalho 
profissional do Assistente Social. Políticas de Habitação no Brasil e trabalho profissional do Assistente Social. O Código de Ética 
Profissional do Serviço Social contextualizado. 
Biblioteconomista – Ciência da Informação e Documentação: conceito e distinção. Legislação e ética profissional, mercado de 
trabalho. Organização e administração de bibliotecas. Formação e desenvolvimento de coleções: políticas e técnicas de seleção e 
avaliação de coleções. Processamento da Informação: Classificação Decimal de Dewey (CDD), Classificação Decimal Universal 
(CDU), Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e normas da ABNT. Indexação: conceito, tipos, linguagens documentárias 
utilizadas. Serviços de Referência/Informação e Disseminação: Sistemas e tipos de redes de informação e novas tecnologias (internet 
e bases de dados eletrônicas). Estudos e treinamentos de usuários. 
Biólogo – Taxonomia: caracterização geral dos cinco reinos e de seus grupos. Vírus: características gerais e doenças virais. 
Botânica: diversidade e reprodução; sistemática e fisiologia vegetal. Zoologia: diversidade e reprodução; sistemática e fisiologia 
animal. Ecologia: ecossistemas, biociclo, talassociclo, limnociclo, epinociclo; dinâmica de populações; ciclos biogeoquímicos; poluição 
e seus efeitos: tipos de poluição, bioindicadores de poluição; monitoramento ambiental; fluxo de energia; relações ecológicas; 
eutrofização e seus efeitos; sucessão ecológica; fatores bióticos e abióticos. Verminoses, protozooses e bacterioses. Evolução; 
fatores evolutivos; darwinismo, lamarquismo e neodarwinismo. Biologia celular e bioquímica; proteínas; ácidos nucleicos; 
bioenergética (fotossíntese - respiração celular – fermentação). Anatomia e fisiologia humanas; DSTs: doenças sexualmente 
transmissíveis. Saúde pública; lixo; ambiente; sociedade e educação. 
Educador em Saúde Pública – Epidemiologia: conceitos básicos, processo saúde-doença, história natural das doenças 
transmissíveis e medidas preventivas, método epidemiológico. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde 
(SUS) – conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes, estratégias, perspectivas, articulação com serviços de saúde. O 
Conselho de Saúde. História da Educação em Saúde Pública no Brasil e suas influências nos conceitos. Princípios e objetivos da 
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Educação em Saúde Pública. Metodologia de Educação em Saúde Pública. Comunicação em Saúde. Participação da comunidade 
nos programas de saúde. Conhecimentos básicos sobre: concepção de educação e teorias psicopedagógicas; processo ensino 
aprendizagem. Noções de estatística incluindo estatística demográfica. Planejamento do componente educativo dos programas da 
saúde. Processo de treinamento e supervisão de pessoal. Recursos didáticos auxiliares em Educação em Saúde. Avaliação em 
Educação em Saúde. 
Educador Físico – Histórico, Legislação e Objetivos gerais da área Educação Física. Educação Física para o desenvolvimento 
humano – Educação Física: conceitos, princípios, importância, tendências, metodologia e processos. Teoria e prática da Educação 
Física nos espaços sociais. Noções básicas de biomecânica. Avaliação física. Treinamento desportivo. Nutrição aplicada na atividade 
física. Esportes individuais: Atletismo, Natação. Esportes coletivos: Basquetebol, Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Voleibol de 
Praia, Vôlei de Areia. Esportes com bastões e raquetes. Esportes adaptados. Jogos: Jogos prédesportivos. Brincadeiras da cultura 
popular. Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas. Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; 
danças eruditas clássicas, modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações musicais. 
Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. Habilidades motoras simples e combinadas. Ginásticas: de manutenção de 
saúde, aeróbica, localizada e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de preparação e aperfeiçoamento para os 
esportes. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. 
Enfermeiro – Administração em Enfermagem. Fundamentos de Enfermagem. Enfermagem Médico-Cirúrgica e Materno-Infantil. 
Enfermagem no Programa de Assistência ao Adulto e Idoso.  Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material.  
Cuidados de Enfermagem em atendimento pré-hospitalar em emergências cardiovasculares, respiratórias,metabólicas, ginecológicas, 
obstétricas, psiquiátricas, pediatras e no  trauma. Assistência de Enfermagem em doenças transmissíveis.  Vigilância Epidemiológica.  
Farmacologia em Enfermagem.  Saneamento Básico. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação 
popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de 
Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Engenheiro Ambiental – Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. 
Noções de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, 
controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo - MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e 
tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e 
tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da 
água subterrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental: Benefícios da política ambiental. Avaliação do uso 
de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Sistemas de gestão ambiental. Avaliação de desempenho 
Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. Planejamento ambiental, planejamento 
territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Noções de valoração do dano ambiental. Legislação Ambiental: Política Nacional do 
Meio Ambiente; Sanções Penais e Administrativas Derivadas de Condutas e Atividades Lesivas ao Meio Ambiente; Novo Código 
Florestal; Política Nacional de Recursos Hídricos; Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; Resolução CONAMA 
(revisão de procedimentos e critérios utilizados pelo Sistema de Licenciamento Ambiental). 
Engenheiro Civil – Introdução a Engenharia Civil. Topografia e Astronomia de Posição. Interpretação e Execução de Projetos 
Arquitetônicos e Urbanísticos. Mecânica Técnica Aplicada à Engenharia Civil. Fenômenos de Transporte, Mecânica dos Fluidos e 
Hidráulica Aplicada a Engenharia Civil. Resistência dos Materiais e Introdução às Teorias da Elasticidade e Plasticidade. Geologia 
para Engenharia Civil. Mecânica dos Solos e Fundamentos de Engenharia Geotécnica. Análise Estrutural (estruturas isostáticas no 
plano e no espaço). Análise Estrutural (estruturas hiperestáticas no plano e no espaço). Eletrotécnica Básica para Engenharia Civil. 
Hidrologia e Recursos Hídricos para Engenharia Civil. Engenharia Social em Áreas de Riscos, Estabilidade de Talude; Empuxos de 
Terra; Muros de Arrimo e Obras de terra. Introdução ao Método dos Elementos Finitos na Engenharia Civil. Planejamento de 
Transportes e Análise Econômica. Fundamentos de Engenharia Econômica: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de 
Empreendimentos na Engenharia Civil. Terraplenagem (projeto e execução). Perícias Judiciais na Engenharia Civil. Engenharia de 
Avaliações com inferência estatística aplicada à Engenharia Civil. Projetos de: (Geometria, Drenagem e Pavimentação) e Execuções 
de Rodovias. Introdução à Análise Matricial das estruturas de edificações. Ciência dos Materiais e Materiais de Construção aplicados 
na Engenharia Civil. Alvenaria Estrutural. Sistemas Estruturais de (projeto e execução): Concreto Armado; Concreto Protendido; 
Metálico incluindo espacial de alumínio; Madeira e Misto. Projeto e Execução de Estruturas de Fundações da Engenharia Civil. 
Instalações Prediais e Industriais (projeto e execução): Elétrica, Telefônica, Lógica, Automação, Hidráulica, Sanitária, Drenagem de 
Águas Pluviais e Combate a Incêndios. Projeto e Execução de Formas e Escoramentos para Estruturas de Concreto. Dosagens de 
Concretos: Convencional e de Alto Desempenho. O Projeto Escrito de Engenharia Civil: Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, 
Cronograma Físico-Financeiro, Diagrama PERT-COM. Gerenciamento e Tecnologia da Construção Civil. Ferrovias (projeto e 
execução). Patologias em geral na Engenharia Civil. Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia Civil. Projeto e 
Execução de Pontes e Viadutos com Sistemas Estruturais de: Concreto Armado, Concreto Protendido, Aço, Madeira e Misto. Projeto e 
Execução de Aeroportos. Obras e Gestão de Portos. Engenharia Civil Diagnóstica e Consultiva com elaboração de Laudos Técnicos 
Conclusivos. Legislação Municipal: Lei Orgânica, Código de Obras. 
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 
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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 frequentes. 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 acidobásico. 
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 proteicos, 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, anti-inflamatórios, cardiotônicos, 
anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão 
mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Norma de Biossegurança. Legislação 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. 
Médico Anestesista – Preparo pré-anestésico. Equilíbrio Hidroeletrolítico. Reposição e transfusão. Anestesia Venosa. Anestesia 
inalatória-farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacologia dos anestésicos locais. Bloqueios subaracnóideos. Bloqueios periféricos. 
Transmissão e bloqueio neuromuscular. Anestesia em urgências. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. 
Complicações de anestesia. Recuperação anestésica. Parada Cardíaca e reanimação cardiorespiratória e cerebral. Anestesia, 
transplantes e diagnóstico de morte encefálica. Farmacologia Aplicada e Anestesiologia. Física em Anestesia e equipamentos de 
Anestesia. Anestesia em recém-nascidos.  Anestesia para obstetrícia e ginecologia e para cirurgia torácica. Políticas de Saúde 
Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho 
de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Cardiologista – Anatomia e fisiologia do aparelho cardiovascular. Semiologia do aparelho cardiovascular. Método 
Diagnóstico: eletrocardiografia. Ecocardiografia, medicina nuclear, hemodinâmica, ressonância magnética, radiologia. Cardiopatias 
congênitas cianóticas e acianóticas: diagnóstico e tratamento. Hipertensão arterial. Isquemia miocárdica. Doença reumática. 
Valvulopatias. Miocardiopatias. Insuficiência cardíaca congestiva. Doença de Chagas. Arritmias cardíacas. Marca-passos artificiais. 
Endocardite infecciosa, doenças do pericárdio e doenças da aorta. Embolia pulmonar, hipertensão pulmonar, cor pulmonar, infecções 
pulmonares. Patologias sistêmicas e aparelho cardiovascular. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Cirurgião – Considerações fundamentais: pré e pós-operatório; repostas endócrinas e metabólicas aos traumas; reposição 
nutricional e hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Trauma; politraumatismo; choque; infecções e complicações em cirurgia. 
Cicatrização das feridas e cuidados com drenos e curativos. Lesões por agentes físicos, químicos e biológicos; queimaduras. Noções 
importantes para o exercício da Cirurgia Geral sobre oncologia; anestesia; cirurgias pediátrica, vascular periférica e urológica; 
ginecologia e obstetrícia. Antibioticoterapia profilática e terapêutica; infecção hospitalar. Sistemas orgânicos específicos: pele e tecido 
celular subcutâneo; tireoide e paratireoide; parede torácica, pleura, pulmão e mediastino. Esôfago e hérnias diafragmáticas. Fígado e 
baço. Vesícula biliar e sistema biliar extra-hepático. Obstrução intestinal - diagnóstico e tratamento. Úlcera péptica perfurada: 
diagnóstico e tratamento. Colecistite aguda: diagnóstico e tratamento. Apendicite aguda: diagnóstico e tratamento. Diverticulite do 
sigmoide: diagnóstico e tratamento. Câncer gástrico: diagnóstico e tratamento. Câncer do cólon: diagnóstico e tratamento. Hemorragia 
digestiva alta: diagnóstico e tratamento. Hemorragia digestiva baixa: diagnóstico e tratamento. Pancreatite aguda: diagnóstico e 
tratamento. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, 
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização 
social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da 
família. Ética em Saúde. 
Médico Clínico – Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e 
corticóides.  Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnóstico diferencial das afecções do aparelho digestivo e do aparelho 
cardiovascular. Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas. Sistema renal: infecções do trato urinário GNDA e GNC. 
Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. Doenças do colágeno: febre reumática, artrite reumática e led. 
Doenças infectoparasitárias: parasitoses, filariose, leptospirose, hepatite, AIDS, sífilis, hanseníase, tuberculose, cólera, febre tifóide e 
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meningoencefalite. Doenças neoplásicas: aspectos, diagnóstico das doenças tumorais do aparelho respiratório e digestivo. Diabetes 
mellitus e doenças da tireoide. Urgências clínicas: insuficiência cardíaca congestiva, edema agudo de  pulmão,  crise  hipertensiva, 
asma,  hemorragia digestiva, insuficiência  hepática,  insuficiência renal aguda e embolia pulmonar. Envenenamentos agudos. História 
natural da doença e níveis de prevenção. Indicadores de morbidade e mortalidade. Epidemiologia descritiva: estudos epidemiológicos 
descritivos; epidemiologia das doenças transmissíveis e não-transmissíveis; vigilância epidemiológica. Políticas de Saúde Pública: 
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e 
articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. 
Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico do Trabalho – Noções gerais de medicina.  Bioestatística.  Epidemiologia.  Sistemas imunitário e suas doenças.  Moléstias 
infecciosas. Sistema nervoso e suas doenças. Sistema respiratório e suas doenças. Sistema cardiovascular e suas doenças.  Sistema 
genitourinário e suas doenças. Sistema digestivo e suas doenças. Doenças hematológicas e hematopoiéticas. Ortopedia e 
traumatologia.  Distúrbios nutricionais.  Metabolismo e suas doenças. Sistema endócrino e suas doenças. Genética e noções de 
doenças hereditárias. Dermatologia. Psiquismo e suas doenças. Noções específicas ligadas à saúde do trabalhador. Noções de 
estatística em medicina do trabalho. Acidentes do trabalho: definições e prevenção. Noções de saneamento ambiental. Noções de 
legislação acidentária. Noções de legislação de saúde e segurança do trabalho. Previdência Social: funcionamento e legislação. 
Noções de fisiologia do trabalho (visão, audição, metabolismo e alimentação, sistemas respiratório, cardiovascular, osteoarticular). 
Noções de atividade e carga de trabalho.  Noções de atividade física e riscos à saúde.  Trabalho sob pressão temporal e riscos à 
saúde. Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde, noções de cronobiologia, novas tecnologias, automação e riscos à saúde. 
Agentes físicos e riscos à saúde. Agentes químicos e riscos à saúde. Noções de toxicologia.  Sofrimento psíquico e psicopatologia do 
trabalho (inclusive com relação ao álcool e às drogas). Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho (pneumoconioses, asmas 
profissionais,  câncer  de pele, surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças do aparelho osteoarticular, doenças  infecciosas, doenças 
cardio-circulatórias, hematopatias, entre outras). Riscos ligados a setores de atividade com especial atenção à condução de veículos. 
Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho. Noções de acompanhamento médico de portadores de 
doenças crônicas em medicina do trabalho. Noções de funcionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em 
instituições. Noções de ergometria e melhoria das condições de trabalho. Conhecimento sobre etimologia das DORTs e sobre fatores 
estressantes em ambiente de trabalho. Ética Profissional. SUS: princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde. NOAS (Norma 
Operacional de Assistência à Saúde) e seus objetivos. Política de inclusão do deficiente ao trabalho. Doenças da modernidade e o 
trabalho no século XXI. Noções da Reforma Sanitária Brasileira. Conhecimentos básicos da Política Nacional do Meio Ambiente.    
Médico Endocrinologista – Doenças metabólicas. Distúrbio dos carboidratos. Distúrbios do metabolismo lipídico. Doenças do 
armazenamento lipídico. Erros inatos do metabolismo dos aminoácidos. Distúrbios do metabolismo da purina e da pirimidina. Porfiria. 
Acatalasia. Doença de Wilson. Hemonomatose. Deficiência de fósforo e hipofosfatemia. Distúrbios do metabolismo do magnésio. 
Distúrbios hereditários do tecido conjuntivo.  Proteinose lipóidica. Síndrome de Werner. Síndromes associadas ao hipogonadismo e 
anormalidades congênitas. Endorfinas e encefalinas. Prostaglandinas, tromboxane A2 e leucotrianos. Hipófise anterior. Hipófise 
posterior. A pineal. A tireoide. Córtex adrenal. Os testículos. Os ovários. Hirsutismo. As glândulas paratireoides. Distúrbios 
poliglandulares. A medula suprarrenal e o sistema nervoso simpático. Síndrome carcinoide. Políticas de Saúde Pública: Evolução das 
políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com 
serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e 
legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Geriatra – Gerontologia Básica. Biologia e Fisiologia do Envelhecimento. Avaliação Multidimensional do Idoso: instrumentos 
de avaliação. Incapacidade Cognitiva. Instabilidade Postural. Princípios da Prescrição em Geriatria. Princípios de Reabilitação. 
Aspectos estruturais do coração idoso - inferências clínicas, principais cardiopatias, hipertensão arterial, vasculopatias. Principais 
afecções pulmonares. Envelhecimento do aparelho digestivo, principais afecções do aparelho digestivo, incontinência fecal. 
Envelhecimento renal, incontinência urinária. Doenças da hipófise, suprarrenal e paratireóide, doenças da tireóide. Diabetes Mellitus e 
envelhecimento. Doenças dermatológicas. Aspectos hematológicos - anemias. Envelhecimento ósseo: osteoporose, principais 
artropatias e conectivopatias. Aspectos ortopédicos e traumatológicos. Alteração da potência sexual. Nutrição e envelhecimento. 
Câncer na terceira idade. Cuidados com o paciente terminal. Aspectos oftalmológicos do envelhecimento. Aspectos 
otorrinolaringológicos do envelhecimento. Psicogeriatria: demências, delirium, depressão. Anestesia. Cirurgia. Políticas de Saúde 
Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho 
de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Ginecologista/Obstetra – GINECOLOGIA: ciclo menstrual, pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica, dismenorreia e 
tensão pré-menstrual. Sangramento uterino anormal. Amenorreias. Disovulias. Hiperprolactinemia. Infertilidade. Endometriose. 
Climatério. Vulvovaginites. Doenças sexualmente transmissíveis. Dor pélvica crônica. Incontinência urinária. Contracepção. Urgências 
em ginecologia. Neoplasias da vulva e da vagina. Neoplasias do colo uterino. Neoplasias do corpo uterino. Neoplasias do ovário. 
Patologia mamária benigna. Patologia mamária maligna. OBSTETRÍCIA: Assistência ao trabalho de parto e ao parto. Cesariana. 
Abortamento. Gestão ectópica. Gestação pré-termo. Gestação pós-termo. Ruptura prematura de membranas. Crescimento intra-
uterino restrito. Avaliação da vitalidade fetal. Infecções pré-natais. Doenças hipertensiva na gestação. Diabetes mellitus na gestação. 
Abdome agudo na gestação. Hemorragia pré-parto. Hemorragia pós-parto. Amamentação. Doenças sexualmente transmissíveis e 
gestação. Puerpério. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: 
conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A 
organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa 
de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Infectologista – Terapia antimicrobiana. Infecções do trato urinário. Infecções do trato respiratório. Infecções do trato 
cardiovascular. Infecções do Sistema Nervoso Central (SNC). Infecções de pele e tecidos moles. Infecções do trato gastrointestinal 
(TGI). Infecções ósseas e de articulações. DST - AIDS. Infecções nosocomiais. Infecções em pacientes imunossuprimidos. Doenças 
exantemáticas. Epidemiologia e prevenção de infecções em profissionais da saúde. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas 
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de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços 
de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação 
do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Nefrologista – Distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios acidobásicos. Glomerulopatias. Infecção urinária. Insuficiência renal 
crônica. Insuficiência renal aguda. Nefrolitíase. Hipertensão arterial sistêmica. Emergências hipertensivas. Terapia renal substitutiva. 
Nefropatia diabética. Drogas e rim. Rim e gravidez. Transplante renal. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Neurologista – Distúrbios hidroeletrolíticos. Distúrbios acidobásicos. Glomerulopatias. Infecção urinária. Insuficiência renal 
crônica. Insuficiência renal aguda. Nefrolitíase. Hipertensão arterial sistêmica. Emergências hipertensivas. Terapia renal substitutiva. 
Nefropatia diabética. Drogas e rim. Rim e gravidez. Transplante renal. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no 
Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Ortopedista – Patologias do joelho, quadril, tornozelo, pé, ombro, cotovelo, mão, coluna vertebral. Anatomia do sistema 
musculoesquelético e articular. Exame físico e semiologia ortopédica. Fraturas, luxações e lesões ligamentares do esqueleto axial: 
mecanismo causal, classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro superior no adulto e na criança; mecanismo causal, 
classificação, diagnóstico e tratamento. Fraturas do membro inferior no adulto e na criança: mecanismo causal, classificação, 
diagnóstico e tratamento. Afecções infecciosas do aparelho osteomioarticular. Patologias congênitas do esqueleto axial, membros 
superiores e membros inferiores, na criança e no adulto. Vias de acesso em ortopedia. Lesões tumorais e pseudo tumorais, na criança 
e no adulto, que afetam o aparelho osteomioarticular. Desordens adquiridas acometendo a cartilagem de crescimento. Embriologia, 
fisiologia do aparelho osteomioarticular. Propedêutica e tratamento das deformidades angulares e rotacionais que acometem o 
esqueleto axial e apendicular. Radiologia convencional e avançada: TC, RNM, US. Propedêutica e tratamento das afecções 
degenerativas que acometem o esqueleto axial e apendicular. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Otorrinolaringologista – A faringe: aspectos gerais, processos inflamatórios e complicações. A laringe: aspectos gerias, 
processo inflamatórios e complicações. O nariz e seios paranasais. O ouvido externo. O ouvido médio. Complicações otológicas e 
rinosinusais. Semiologia da função auditiva. Semiologia da função vestibular. Interpretação dos resultados na avaliação audiológica 
(características comportamentais e audiométricas das perdas auditivas, classificação das perdas auditivas quanto à topografia e grau, 
configuração dos achados audiométricos). Prótese auditiva (características físicas e eletroacústicas; moldes auriculares; avaliação, 
prescrição e indicação; aconselhamento e orientação). Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema 
Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação 
popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de 
Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Pediatra – Morbi-mortalidade da infância – Aleitamento materno e alimentação na infância. Crescimento e desenvolvimento 
normais e seus desvios. Imunizações (incluindo calendário de vacinação). Afecções cardiorespiratórias. Afecções do aparelho 
digestivo. Diarreia (tratamento). Afecções do aparelho genito-urinário. Doenças infecciosas e parasitárias. Encefalopatias crônicas não 
evolutivas. Tumores do SNC na infância e hipertensão intracraniana. Epilepsia. Urgência em neurologia infantil. Traumatismos 
crânioencefálicos e raquimedulares. Síndrome de maus-tratos. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. 
Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. 
Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do 
Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Pneumologista – Anatomia do Pulmão. Mecanismo de defesa do aparelho respiratório. Diagnóstico clínico. Diagnóstico 
radiológico. Tomografia computadorizada do tórax. Ressonância magnética e ultrassonografia. Métodos diagnósticos não invasivos. 
Função pulmonar. Métodos invasivos de diagnóstico. Diagnóstico broncoscópio, tabagismo e doenças pulmonares. Infecções das vias 
respiratórias superiores, pneumonias, bronquiectasias. Abcesso de pulmão. Pneumonias da infância, pneumonias no período 
neonatal. Antimicrobianos nas infecções pulmonares. Pneumopatias nos imunocomprometidos. Tuberculose, manifestações 
pulmonares na AIDS. Pneumopatias nas helmintíases e protozooses. Micoses pulmonares, broncopneumonias eosinofílicas. Asma 
brônquica. Manifestações torácicas do refluxo gastroesofágico. Fibrose cística. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Distúrbios 
respiratórios do sono. Reabilitação pulmonar. Fisioterapia respiratória. Metástases torácicas. Síndromes paraneoplásicas. O pulmão 
nas hemopatias malignas. Nódulo pulmonar solitário. O pulmão do paciente cirúrgico. Carcinoma brônquico. Tratamento cirúrgico do 
carcinoma brônquico. Outras neoplasias do pulmão. Cirurgia redutora do volume pulmonar. Transplante pulmonar. Mesotelioma 
pleural. Infiltrações pulmonares difusas. Colagenoses. Vasculites. Sarcoidose. Doenças respiratórias ocupacionais. Proteinose 
alveolar. Fibrose pulmonar. Idiopática. Síndrome de angústia respiratória do adulto (SARA). Insuficiência respiratória. Ventilação 
mecânica. Alterações circulatórias do pulmão. Tromboembolismo pulmonar. Cor pulmonale crônico. Hipertensão pulmonar. Derrames 
pleurais. Penumotórax. Empiema pleural. Mediastino. Diafragma. Pneumopatias latrogênicas. Traumatismos torácicos. Políticas de 
Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, 
diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. O Conselho 
de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Médico Urologista – Anatomia, embriologia e anomalias do sistema geniturinário. Litíase e infecções do trato geniturinário. 
Traumatismo do sistema geniturinário. Neoplasias do sistema geniturinário. Bexiga Neurogênica. Doenças vasculares do aparelho 
geniturinário. Tuberculose do aparelho geniturinário. Doenças específicas do escroto. Urgências do aparelho geniturinário. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Impotência sexual. Urologia Pediátrica. Cirurgias do aparelho geniturinário. Cirurgias vídeo 
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laparoscópicas. Transplante renal. Políticas de Saúde Pública: Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - 
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Participação popular e controle 
social. A organização social e comunitária. O Conselho de Saúde. Organização e legislação do Sistema Único de Saúde. Equipe de 
programa de saúde da família. Ética em Saúde. 
Nutricionista – Fisiologia e fisiopatologia aplicada à nutrição. Nutrientes: metabolismo e biodisponibilidade. Noções de farmacologia: 
interação alimentos-medicamentos. Nutrição e ciclos vitais: gravidez e lactação, infância, adolescência e envelhecimento. Nutrição 
normal: recomendações nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Avaliação do estado nutricional: métodos de avaliação de 
estimativa das necessidades energéticas. Diagnóstico em nutrição. Nutrição e saúde pública: epidemiologia nutricional, doenças 
nutricionais, desnutrição calórico-protéica, carências nutricionais, vigilância nutricional. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 
Dietoterapia: conceito e objetivos, dietas nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Terapia nutricional em cirurgia: 
pré e pós-operatório. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Terapia nutricional enteral. Regulamento Técnico para a 
Terapia de Nutrição Enteral. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos, seleção, conservação e armazenamento, 
técnica de pré-preparo e preparo. Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação. Administração de serviços de 
alimentação e lactário: área física e equipamentos; planejamento e organização, supervisão e controle. Planejamento de cardápio 
para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Controle de avaliação de RH, financeiros e materiais. Nutrição e 
imunomodulação. Ética profissional. Educação nutricional: conceito, objetivo, metodologias e aspectos sócio econômico-culturais. 
Noções de legislação do SUS. 
Psicólogo – Psicologia como ciência: bases epistemológicas. Pioneiros da psicologia científica. Estruturação da psicologia no século 
XX: escolas psicológicas. Campos de atuação: o Psicólogo e a Saúde; o Psicólogo e a Educação; o Psicólogo e as Instituições 
Sociais. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológica. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. 
Psicopatologia: implicações dos distúrbios de conduta e de personalidade em geral.O psicólogo na saúde pública. Reforma 
Psiquiátrica. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo.  Psicologia Social e os Fenômenos de 
Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; psicoterapia de grupo e orientação 
familiar. Teorias do desenvolvimento humano. Concepções de ensino e aprendizagem. Deficiência física e intelectual: desafios para a 
atuação do psicólogo. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Teorias e técnicas 
psicoterápicas. Ética Profissional. 
Psicopedagogo – Fundamentos da Psicopedagogia: histórico, objeto de estudo, embasamento teórico, campo de atuação; Código de 
Ética. Diagnóstico Psicopeda-gógico. Técnicas de diagnóstico: entrevistas, anamnese, observações, avaliação da leitura e escrita, 
avaliação do raciocínio matemático, par educativo, técnicas projetivas, avaliação psicomotora, provas operatórias. Informe 
psicopedagógico. Devolutiva.  Intervenção psicopedagógica. O papel do jogo na atuação psicopedagógica. Teorias do 
desenvolvimento humano. Desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional, psicomotor e da linguagem. Desenvolvimento neurológico 
relacionado ao aprendizado escolar: memória, atenção, linguagem, pensamento. Transtornos e dificuldades de aprendizagem. 
Desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Relações familiares e o processo de aprendizagem. Psicopatologia e aprendizagem. O 
papel do psicopedagogo na clínica, na escola e nas organizações. Processo de inclusão e abordagem psicopedagógica. O papel do 
psicopedagogo junto a criança e adolescente com dificuldades especiais. Aspectos legais da Educação Especial. 
Terapeuta Ocupacional – Fundamentos históricos e epistemológicos da Terapia Ocupacional: modelos teóricos, análise de 
atividades, processos e recursos terapêuticos em Terapia Ocupacional. Abordagem individual e grupal. Saúde Pública - Política 
Pública de Saúde: o SUS, princípios, legislação, organização de políticas públicas. Exclusão e inclusão social de pessoas portadoras 
de deficiência e transtornos mentais: conceitos, processos, estratégias sócio-assistenciais e ações da Terapia Ocupacional. 
Reabilitação Psicossocial: conceitos, estratégias e articulação com a Terapia Ocupacional. Abordagens socioterápicas e 
psicodinâmica. Terapia Ocupacional e atenção à família. Terapia Ocupacional e assistência domiciliar. Terapia Ocupacional aplicada à 
saúde mental e psiquiatria. Terapia Ocupacional na equipe multi e interdisciplinar em saúde. Terapia Ocupacional na assistência ao 
bebê de alto risco e a crianças que apresentam alterações no desenvolvimento neuro-psicomotor. Terapia Ocupacional nas áreas de 
neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Fundamentos da Terapia Ocupacional aplicados à saúde do trabalhador. Terapia 
Ocupacional em geriatria e gerontologia. Ética Profissional. 
 
 
NÍVEL SUPERIOR – Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano 
 

Conhecimentos Gerais 
 
 

Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do 
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e 
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado 
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, 
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos 
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre 
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. 
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 
 

Noções de Informática – Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
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arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 

Fundamentos da Educação – Fundamentos sociofilosóficos 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 e do Ensino Médio. 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. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 

Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Ciências – História da Ciência. O Universo: O Sistema Solar, O Planeta Terra. 
Atmosfera: Camadas, composição, importância, poluição atmosférica, inversão térmica, rarefação na camada de ozônio. Saúde e 
Qualidade de Vida: Influência da Água e do Ar na Saúde, Substâncias Tóxicas, Alimentação Equilibrada, Dietas e Desnutrição. 
Classificação dos Seres Vivos: Reinos Animalia ou Metazoa, Plantae, Monera, Fungi e Protista. O Corpo Humano: Células, Tecidos, 
Órgãos e Sistemas. Sexualidade e Reprodução Humana. Mudanças na Adolescência. Drogas: Lícitas e Ilícitas. Agentes Químicos das 
Drogas. Os Seres Vivos no Ambiente: Origem da vida, Evolução e Adaptação dos Seres Vivos. Ciência e Tecnologia: A matéria e 
suas Propriedades Gerais e Específicas, Diversidade de Materiais, Substâncias e Misturas, Transformações de Matéria Orgânica, de 
Materiais e de Substâncias. Os PCNs e o ensino de Ciências. 

 

Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Educação Física – Dimensões históricas da Educação Física e sua inserção nos 
currículos escolares. Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação Física, ao Esporte e ao lazer. Critérios de 
seleção e organização de conteúdos.  Tendências Pedagógicas da Educação Física Escolar a partir dos anos 1980. A Educação 
Física no curso noturno. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura: a Educação Física e a 
pluralidade cultural. Materiais e equipamentos indispensáveis nas aulas de Educação Física. Conteúdos da educação física - Jogos: 
Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras; 
Pequenos Jogos; Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular; Lutas: Lutas de distância, lutas de corpo a corpo; 
fundamentos das lutas; Ginásticas: de manutenção de saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a 
dança; de preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica artística e rítmica desportiva; Atividades Rítmicas e 
Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças populares urbanas; danças e coreografias associadas a manifestações 
musicais; Esportes: atletismo, natação, futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Técnicas e táticas. Regras e penalidades. 
Organização de eventos esportivos; Dimensão Social do esporte. Metodologia de ensino das atividades físico desportivas em esportes 
adaptados para pessoas com necessidades especiais. Treinamento desportivo. Diferenças psicofísicas entre idades; treinamento da 
criança, do adolescente e do adulto; princípios científicos do treinamento. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física e ao 
Esporte: Anatomia: Geral e Sistêmica; Fisiologia: Geral e do Exercício; Biometria; Nutrição e atividade física; Crescimento e 
desenvolvimento motor. Educação Física, esporte, saúde e qualidade de vida; Biomecânica; Atividade Física para Grupos Especiais; 
Dopping; Primeiros Socorros. Conhecimentos sobre o Corpo: Capacidades Físicas. Psicomotricidade: conceitos básicos. Elementos 
organizativos do ensino da Educação Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. Plano de ensino e plano de aula. 
Educação Física e educação especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, corporeidade, 
ludicidade, reflexão crítica do esporte, problematização de valores estéticos. Educação Física escolar e cidadania; Educação Física, 
esporte e mídia. Educação Física e as questões de gênero e o sexismo. Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de 
movimento. Ordenamentos legais da educação física escolar: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/96). 
Parâmetros Curriculares Nacionais (Educação Física). A Constituição Federal: da Educação, da Cultura e do Desporto. Estatuto da 
criança e do adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990). 
 

Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Geografia – Conhecimento da Terra: Origem e evolução, forma, movimentos e 
importância para a biodiversidade. Conceitos Usuais em Geografia e sua Aplicação: Linhas e círculos; localização, situação e sítio; 
orientação, coordenadas geográficas, fusos horários e LID. Leitura e Representação do Espaço Geográfico: Formas de 
representação, leitura e interpretação de documentos cartográficos. A Geosfera: Composição, estrutura e dinâmica da litosfera e das 
camadas internas da atmosfera, da hidrosfera e da biosfera. Conceitos Demográficos, Econômicos e Políticos aplicados à Geografia: 
Composição, estrutura e dinâmica da população; recursos naturais, fontes de energia, industrialização e atividades agropecuárias. O 
Sistema Financeiro Internacional; o processo de Globalização e os Blocos Econômicos. Questões Ambientais: Problemas 
atmosféricos mundiais e urbanos; A questão da água e do lixo; grandes conferências internacionais. O Espaço Geográfico Brasileiro e 
Maranhense: Localização e situação. O ambiente Natural: Composição, estrutura e dinâmica dos elementos da paisagem (geologia, 
relevo, solos, clima, vegetação, hidrografia). Domínios Morfoclimáticos. Ecossistemas Brasileiros. O ambiente Humanizado: 
Composição, estrutura e dinâmica da população; produção, circulação e consumo; regionalização, urbanização e metropolização. 
Relações Internacionais e Globalização. Produção e Gestão do Espaço Geográfico. A Produção do Espaço: Espaçorural e urbano; 
delimitação, diversidade, composição, formas de ocupação e aproveitamento, evolução e modernização. Relações Campo-Cidade e 
Cidade-Campo. Atividades Produtivas: agropecuária, agroindústria, fontes energéticas, recursos minerais, industrialização, 
urbanização e prestação de serviços. Problemas Ambientais: Ocupação, exploração, poluição. Degradação e Risco Ambiental.  
Políticas Internas, Qualidade Ambiental e Ações Mitigadoras. Os PCNs e o Ensino de Geografia. Aspectos Físicos, Econômicos, 
Históricos, Geográficos e Culturais do Município de Açailândia. 
 

Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – História – A história e o ofício do historiador, tempo e história O Mundo Antigo: 
Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, os maias, os astecas, os incas. Antiguidade Clássica: Grécia e Roma. Idade Média 
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Ocidental: Reinos Germânicos, Império Carolíngio, Feudalismo, Igreja, Cultura Medieval.  Idade Média Oriental: Império Bizantino, 
Mundo Islâmico. O Nascimento da Modernidade: O Renascimento Cultural, As Reformas Religiosas, Expansão Marítima Europeia, 
Conquista da América, Mercantilismo, Absolutismo.  Brasil Colonial: Economia Colonial, A Ordem Política da Colônia, A Sociedade no 
Brasil Colonial. Maranhão Colonial: A França Equinocial, Os Holandeses em São Luís, O Estado do Maranhão e Grão-Pará, A Revolta 
de Bequimão, O Estado do Grão Pará e Maranhão; A Consolidação da Modernidade: A Revolução Inglesa, Iluminismo e Despotismo 
Esclarecido, A Revolução Francesa, A Revolução Industrial, A Independência dos Estados Unidos, A Independência da América 
Espanhola, A Independência da América Portuguesa. A Contemporaneidade: A Era Napoleônica, As Revoluções Liberais do século 
XIX, O Imperialismo. O Brasil no Século XIX: O Primeiro Reinado, O Período Regencial, O Segundo Reinado, A Proclamação da 
República. O Maranhão no Século XIX: Adesão do Maranhão à Independência, A Balaiada, A Revolta dos Frades. O Primeiro Século 
XX: A Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, A crise de 1929, O Fascismo, O Nazismo, A Segunda Guerra Mundial. O Brasil no 
Século XX: Sociedade e Economia na Primeira República, A Revolução de 1930, O Golpe de 1937, A Era Vargas, O Período Militar 
no Brasil, Governo Sarney, Governo Collor, Governo FHC, Governo Lula. O Maranhão no Século XX: A Revolução de 1930 e a 
Intervenção Federal, O Estado Novo e o Período Interventorial, O Vitorinismo, O Sarneysmo. O Mundo Atual: O Terceiro Mundo e A 
Comunidade Internacional, A Globalização, A Descolonização e A Contracolonização, O Terrorismo Atual, Narcotráfico, 
Desenvolvimento e Dependência na América Latina, As Novas Fontes de Energia, Aquecimento Global. Os PCNs e o ensino de 
História. 
 

Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Inglês – Compreensão de pequenos textos em forma de dissertação ou diálogo, 
extraídos de livros, revistas, jornais ou manuais, podendo ser adaptados ou não. Compreensão e uso de funções comunicativas. 
Questões sobre vocabulário. Gramática: Substantivo; Números; Genitive Case; Pronomes; Adjetivos: posição/ordem; Graus do 
Substantivo. Quantitativo: números ordinais e cardinais. Verbos: Modal Verbs; Verbos Regulares e Irregulares. Voz Passiva e Ativa. 
Subjuntivo. Imperativo. Gerúndio. Tag Questions. Artigos Definidos e Indefinidos. Preposições. Gerúndio depois de preposição. 
Conjunções. Sufixos e Prefixos, Cognatos e Falsos Cognatos. Os PCNs e o ensino de Língua Inglesa. 
 

Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Língua Portuguesa – Leitura e construção do sentido de textos verbais e não-
verbais: pressupostos, implícitos, inferências. Concepções de linguagem e língua: funções da linguagem, norma culta e variedades 
linguísticas, relação entre oralidade e escrita. Texto: textualidade, coerência e coesão, a intertextualidade na leitura e na produção de 
textos. Gêneros textuais (capacidade de linguagem dominante): narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações; estrutura e tipos 
de discurso do texto narrativo. A escrita: 1 - aspectos fonético-fonológicos, convenções ortográficas (ortografia, acentuação e 
pontuação), a pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido; 2 - aspectos morfossintáticos da língua: a) morfológicos: estrutura e formação das palavras, classes 
gramaticais; b) sintáticos: frase, oração, período simples e composto; concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, 
colocação pronominal, crase; c) - recursos expressivos fonológicos, morfológicos e sintáticos. Semântica da frase: noção de 
conotação, denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, ambiguidade, campo semântico, hiponímia, 
hiperonímia. Fíguras de linguagem. Os PCNs e o ensino de Língua Portuguesa. 
 

Professor Ensino Fundamental 6° ao 9° ano – Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas, Lógica de 
argumentação, Diagramas lógicos, Situações-Problema). Aritmética: razões e proporções. Regra de Três. Porcentagem. Juros.  
Representação Decimal de Número Real. Potenciação e Radiciação. Álgebra: Função, domínio e imagem, função injetora, função 
sobrejetora, função bijetora, função crescente, função decrescente, função par, função ímpar, função composta, inversa de função. 
Representação Gráfica de uma Função. Funções Polinomiais. Estudo Completo das Funções Polinomiais de 1º e 2º Graus. Funções 
Modulares. Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas. Equações e Inequações de 1º e 2º Graus, Modulares, Exponenciais e 
Logarítmicas.  Sistemas de Equações Lineares: resolução e discussão. Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem. 
Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com repetição. Probabilidade: conceito e cálculo, adição e multiplicação de 
probabilidades, dependência de eventos. Matrizes: conceito, propriedades e operações. Determinantes: conceito, cálculo e 
propriedades. Progressões: progressões aritmética e geométrica, com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Polinômios e 
Equações Polinomiais: adição, multiplicação e divisão de polinômios. Fatoração de Polinômios. Raízes de Equações Polinomiais. 
Teorema de D’alembert. Dispositivos Práticos de Briot-Ruffini. Geometria Euclidiana Plana: conceitos primitivos e postulados. Ângulos. 
Triângulos. Quadriláteros, Polígonos e Circunferência. Congruência de Triângulos. Teorema do Ângulo Externo e suas 
consequências. Teorema de Tales. Semelhança de Triângulos. Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Áreas de Figuras Planas 
Poligonais e Circulares. Geometria Espacial: conceitos primitivos e postulados. Poliedros. Cálculo de Superfície e Volume dos 
Principais Sólidos Geométricos.  Trigonometria: medidas de ângulos. Medidas de Arcos. Razão Trigonométricas no Triângulo 
Retângulo. Funções trigonométricas. Geometria Analítica Plana: estudo do ponto, da reta, da circunferência e das cônicas. Noções de 
Estatística: medidas de posição e dispersão, distribuição de frequências e gráficos. Os PCNs e o ensino de Matemática. 
 
NÍVEL SUPERIOR – Professor 
 

 
Conhecimentos Gerais 

 
Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do 
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e 
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado 
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, 
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos 
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre 
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. 
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Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 
 

Noções de Informática – Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 
 

Fundamentos da Educação – Fundamentos sociofilosóficos 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 e do Ensino Médio. 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. 
 

Conhecimentos Gerais 
 

Professor Braille – Sistema Braille: definição; histórico. O código Braille na grafia da Língua Portuguesa: Identificação dos pontos; 
sinais simples e compostos; ordem Braille; escrita Braille; alfabeto; letras com diacríticos; pontuação e sinais acessórios; sinais usados 
com números; sinais exclusivos da escrita Braille; siglas; sinal de itálico; sublinhado e negrito. Código Matemático unificado para a 
Língua Portuguesa: Prefixos alfabéticos e Sinais Unificadores; Índices e Marcas; Números; Operações aritméticas fundamentais e 
Relações numéricas Elementares; Frações, potências e Raízes; Teoria de conjuntos e lógica; Funções e Matrizes; Geometria; 
Transcrição de fórmulas Matemáticas Grafia Braille para Informática; Softwares para deficientes visuais. Grafia Química Braille: 
Elementos Químicos; Número de átomos compostos químicos; Número atômico e de massa; Coeficiente estequiométrico; Estado 
físico da matéria; Cargas elétricas, setas; Movimento de elétrons; Ligação química, Radical livre; Níveis de energia, cadeias 
carbônicas, símbolos diversos.  
Professor Libras – Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – MEC/2008. Diretrizes 
Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica – Modalidade Educação Especial – Resolução 
4/2009 – CNE/CEB. Decreto 6.571/2008. Oficialização da Libras – Lei nº. 10.436/02. Regulamentação da Libras – Decreto 5.626/05. 
História da educação dos surdos no Brasil. Aspectos clínicos da surdez: conceitos, classificação, desempenho e consequências. 
Aspectos socioantropológicos da surdez: cultura, identidade e comunidade surda. Filosofias educacionais da educação dos surdos: 
oralismo, comunicação total e bilinguismo. Língua Brasileira de Sinais (Libras): línguas naturais, gramática da Libras, nível fonético, 
nível morfológico, nível sintático, parâmetros, pronomes pessoais, tipos de frases, verbos com concordância e sem concordância, 
advérbio de modo incorporados ao verbo, classificadores. Atendimento Educacional Especializado destinado aos alunos com surdez. 
Professor Música – Metodologias de musicalização: principais correntes do séc. XX e discussão atual. Principais correntes surgidas 
no Brasil. Músicas folclóricas, étnicas e populares e sua utilização em sala de aula. Prática instrumental e canto coral na escola 
regular. Noções básicas de técnica vocal infantil e juvenil. Novas tecnologias da informação e da comunicação e sua utilização na 
educação musical. História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI. Principais movimentos da música popular nos séculos XX 
e XXI. História da música no Brasil, do descobrimento aos dias atuais. História da música popular brasileira. Leitura e escrita da 
música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas no século XX. Notações rítmicas, melódicas e harmônicas. Claves, 
escalas, intervalos, acordes, encadeamentos harmônicos, harmonia vocal e instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais 
escolares. Conjuntos instrumentais e vocais: principais tipos de conjuntos e suas características. Instrumentos da orquestra e da 
música popular. 
Professor Transcritor de Braille – Sistema Braille: definição; histórico. O código Braille na grafia da Língua Portuguesa: Identificação 
dos pontos; sinais simples e compostos; ordem Braille; escrita Braille; alfabeto; letras com diacríticos; pontuação e sinais acessórios; 
sinais usados com números; sinais exclusivos da escrita Braille; siglas; sinal de itálico; sublinhado e negrito. Código Matemático 
unificado para a Língua Portuguesa: Prefixos alfabéticos e Sinais Unificadores; Índices e Marcas; Números; Operações aritméticas 
fundamentais e Relações numéricas Elementares; Frações, potências e Raízes; Teoria de conjuntos e lógica; Funções e Matrizes; 
Geometria; Transcrição de fórmulas Matemáticas. Grafia Braille para Informática: Noções de Informática aplicada a transcrição do 
sistema Braille; softwares  para deficientes visuais. Grafia Química Braille: Elementos Químicos; Número de átomos compostos 
químicos; número atômico e de massa; Coeficiente estequiométrico; Estado Físico da matéria; cargas elétricas, setas; Movimento de 
elétrons; Ligação química, Radical Livre; Níveis de energia, cadeias carbônicas, símbolos diversos. Grafia Braille para 
Informática.Normas técnicas para Produção de Textos em Braille: Adaptação; Títulos, capítulos, sumário, bibliografia, parágrafos, 
versos, poesias, paginação de textos. 
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NÍVEL SUPERIOR – Professor Ensino Fundamental 1º ao 5º ano e Professor Educação Infantil 
 

 
Conhecimentos Gerais 

 
Língua Portuguesa – Compreensão e Interpretação de textos verbais e não verbais. Linguagem, Discurso e Textualidade: Funções 
da linguagem; Os atos de fala: tipos de frase. O texto e seus aspectos de construção. Gêneros textuais. Modos de organização do 
texto. Coerência e coesão textuais. Língua: variação e unidade. Morfologia - As palavras: classes, variação e emprego; palavras e 
expressões denotativas. O léxico - Formação das palavras: composição e derivação; outros aspectos da criação lexical. O significado 
lexical: conceitos básicos: denotação e conotação. Relações semânticas no léxico: valor semântico das palavras. Polissemia, 
paronímia, sinonímia, antonímia, ambiguidade. Estilística - A língua e seus usos expressivos: Figuras de linguagem e outros recursos 
estilísticos. Sintaxe - Período Simples; Período Composto; Orações e termos: classificação e funções. Relação de sentidos entre 
segmentos do texto. Regência verbal e regência nominal; crase. Concordância nominal, concordância verbal. Colocação pronominal. 
Pontuação - A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que compõem o texto e que afeta diretamente as 
possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação. 
Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações- 
Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º 
Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem;  
Arranjos, Combinações e Permutações Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de 
Probabilidades; Dependência de Eventos. Geometria Euclidiana Plana: Conceitos primitivos;  Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, 
Polígonos e Circunferência;  Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de Superfície e volume dos 
principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
 

 

Fundamentos 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 da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil: Concepção de Criança, Educar e Cuidar, 
Objetivos Gerais da Educação Infantil, Instituição de Educação Infantil/Projeto Educativo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Fundamental. O Ensino Fundamental de nove anos: normas e orientações metodológicas para a inclusão das crianças de seis 
anos. 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. 
 

Conhecimentos Específicos 
 

Ensino Fundamental 1° ao 5° ano – Língua Portuguesa: A ortografia e a produção textual. Leitura e interpretação de textos. 
Organização da frase e sua pontuação. Figuras de linguagem. Concordância nominal e verbal, a partir das variantes linguísticas. 
Variações linguísticas: dialetos e registros. Comunicação verbal e não-verbal. A intertextualidade. O texto informativo e o texto 
literário. Metodologia do ensino da Língua Portuguesa. Matemática: Localização, espaço e formas; Números naturais; Sistema de 
numeração decimal; Operações fundamentais, problemas; Frações: conceito, propriedades e operações; Principais unidades de 
medidas e sua utilização no contexto social; Noções de Estatística: médias, distribuição de frequências e gráficos. Metodologia do 
ensino da Matemática. História: Construção da identidade nacional. Organização social e política do Brasil. O conhecimento histórico: 
características e importância social. O expansionismo Português. Lutas e conquistas políticas brasileiras nos diversos períodos 
históricos. Metodologia do ensino da História. Geografia: O papel do trabalho na transformação da natureza. Os espaços urbano e 
rural no Brasil. A tecnologia e as paisagens urbanas e rurais. A cartografia como instrumento na aproximação dos lugares. Pluralidade 
cultural: povos e etnias. Conservação do meio ambiente. O espaço geográfico brasileiro e maranhense: localização, situação, relevo, 
solo, clima, vegetação e hidrografia. Atividades produtivas: agropecuária, agroindústria, industrialização, urbanização e prestação de 
serviços. Metodologia do ensino da Geografia. Ciências: Terra: O lugar da vida. Recursos da litosfera. Os Seres Vivos. Troca de 
energia entre os seres vivos: Os Seres Produtores, Os Seres Consumidores e As Cadeias Alimentares. Os Seres Vivos e o Ambiente. 
Relações entre os Seres Vivos. Diversidades de Vida e de Ambientes. O Ar e a Água. Lixo e Reciclagem. Corpo Humano: Músculos, 
Ossos e Articulações e Envoltório Especial: a pele. Aparelhos e Sistema do Nosso Corpo: Aparelho Digestivo, Aparelho Respiratório, 
Aparelho Circulatório, Aparelho Urinário. Sistema Nervoso. Órgãos dos Sentidos. Alimentos, Distribuição, Preparação e Conservação. 
Metodologia. 
 
Educação Infantil – Evolução histórica das concepções teóricas sobre a infância e suas influências na Educação Infantil. Concepções 
Teórico-práticas do processo de letramento e de alfabetização. Formação Pessoal e Social da Criança: construção da identidade e 
autonomia. A criança e o Movimento: desenvolvimento das capacidades expressivas e instrumentais do movimento. A Música na 
Educação Infantil: comunicação e expressão por meio da linguagem musical. O Trabalho com as Artes Visuais na Educação Infantil: o 
fazer artístico e apreciação em artes visuais. Planejamento e Avaliação em Educação Infantil. Os Recursos Didáticos e sua utilização 
na Educação Infantil. Jogos e Brincadeiras. A Criança e a Linguagem: falar e escutar; práticas de leitura; práticas de escrita e 
orientações didáticas. A Criança, a Natureza e a Sociedade: organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar; os lugares 
e suas paisagens; objetos e processos de transformação; os seres vivos; os fenômenos da natureza e orientações didáticas. A 
Criança e a Matemática: números e sistema de numeração; grandezas e medidas; espaço e forma. 
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NÍVEL MÉDIO – Agente Administrativo, Assistente de Serviços de Saúde, Instrutor de Informática, Intérprete de Libras, 
Secretário de Unidade Escolar, Técnico de Enfermagem, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Laboratório, 
Técnico em Radiologia 

 
Conhecimentos Gerais 

 

Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A 
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos 
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica. 
Matemática – Raciocínio Lógico – Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Diagramas lógicos; Situações-
Problema). Números inteiros: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 
problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Números e 
grandezas proporcionais: razões e proporções; divisão proporcional; regra de três (simples e composta); porcentagem e juros simples; 
Sistemas de Medidas decimais e não decimais. Números Reais. Cálculo Algébrico: Expressões Algébricas, Operações, Fatoração e 
Frações Algébricas. Equações e Inequações do 1º Grau. Sistemas de Equações do 1º Grau. Funções do 1° e 2° graus: Conceito, 
gráfico, propriedades e raízes. Análise Combinatória: Princípio Fundamental da Contagem; Arranjos, Combinações e Permutações 
Simples e com Repetição. Probabilidade: Conceito e Cálculo; Adição e Multiplicação de Probabilidades; Dependência de Eventos. 
Progressões: Progressões Aritmética e Geométrica com seus conceitos, propriedades e adição de termos. Geometria Euclidiana 
Plana: Conceitos primitivos; Ângulos; Triângulos; Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Teorema de Tales; Semelhança de 
triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; Áreas de figuras planas poligonais e circulares. Geometria Espacial: Cálculo de 
Superfície e volume dos principais Sólidos Geométricos. Noções de Estatística: Médias, Distribuição de Frequências e Gráficos. 
Noções de Informática – Conceitos básicos relacionados à Informática: Hardware e Software, Noções de operação de 
Microcomputadores. Sistema Operacional Windows 2000 e XP ou superior. Microsoft Office (Word, Excel, Access e PowerPoint) 2000, 
XP ou superior. Softwares livres: pacote BrOffice. Aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Conceitos e serviços relacionados à 
Internet e à intranet: Navegadores (browsers); Correio eletrônico; Grupos de discussão; Busca e pesquisa; Transferências de 
arquivos. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e métodos de acesso. Conceitos de proteção e segurança. 
Armazenamento de dados: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados; Cópia de segurança (back up). 
Periféricos: Conceitos; Instalação. 

 
Conhecimentos Específicos 

 

Agente Administrativo – Conhecimentos Básicos de Administração (conceito, campo de aplicação, características básicas das 
organizações, natureza, finalidade). Processo Organizacional (planejamento, coordenação, direção, organização e controle). 
Comportamento Organizacional (motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal). Gestão de 
Pessoas. Administração de Materiais e Patrimônio (dimensionamento e controle de estoques, gestão de almoxarifado e administração 
de compras). Arquivo (finalidade e classificação; acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento). 
Protocolo (finalidades e objetivos; atividades gerais – recebimento, análise, triagem, classificação, registro, distribuição e controle de 
documentos e processos; etapas de operacionalização de atividades de protocolo. Noções sobre Construção e Interpretação de 
Organogramas, Fluxogramas, Tabelas e Gráficos Estatísticos. Comunicação Oficial: Elaboração de Documentos Oficiais (relatório, 
ofício, memorando, carta, ata, despachos, portaria, ordem de serviço, requerimento). Administração Pública: art. 37 da Constituição 
Federal. Servidores Públicos: arts. 39 a 41 da Constituição Federal. Noções sobre Licitações e Contratos Administrativos (Leis 
8.666/1993 e 10.520/2002): Conceitos, Princípios, Modalidades, Tipos, Fases, Revogação e Anulação, Dispensa e Inexigibilidade, 
Contratos Administrativos. Ética no Serviço Público. Atualidades referentes ao Município e ao Estado do Maranhão. 
Assistente de Serviços de Saúde – Sistema Único de Saúde – SUS. Programa Saúde da Família.   Relacionamento com o doente, 
família e equipe de trabalho. Introdução à Enfermagem – Fundamentos Básicos. Noções Básicas – Administração de medicamentos, 
nebulização, curativos. Sinais Vitais do paciente: pulso, respiração, temperatura, pressão arterial, peso.  Qualidade no atendimento: 
Atendimento ao público interno e externo, pessoalmente ou pelo telefone. Rotinas administrativas de unidades hospitalares, 
ambulatoriais, clínicas e posto de saúde do município. Noções de higiene do consultório médico e/ou odontológico. 
Instrutor de Informática – Arquitetura de computadores: Periféricos e Componentes; Sistema de Numeração Binário; Mudança de 
base - Binário X Decimal e Decimal X Binário. História dos computadores. Softwares: Tipos de software; Software Livre; Software 
Proprietário; Softwares Educacionais; Software de Escritório (Microsoft Office e OpenOffice). HTML Básico: Tags; Formatação de 
Textos; Cores; Usando Listas; Inserindo Imagens; Links. Internet na Educação - Conceitos e uso dos serviços no processo de ensino: 
Fórum, Chat, Rede de relacionamentos, Blog, Twitter, Web Quest e Wiki. Sistemas Operacionais: Conceitos básicos, organização de 
programas e manipulação de arquivos - Família Windows (XP, Vista e 7) e Linux. Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC: O 
uso de novas tecnologias na educação; Ambientes de aprendizagem mediados por tecnologias; Uso dos recursos computacionais em 
sala de aula; Informática educativa; Tecnologias de comunicação e a educação a distância. 
Intérprete de Libras – Legislação - Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva - MEC/2008. 
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica - Modalidade Educação Especial - 
Resolução 4/2009 - CNE/CEB. Decreto 6.571/2008. Oficialização da Libras  - Lei 10.436/02. Regulamentação da Libras  - Decreto 
5.626/05. Aspectos históricos - História da educação dos surdos no Brasil. Filosofias educacionais da educação dos surdos: oralismo, 
comunicação total e bilinguismo.  Aspectos clínicos da surdez - Conceitos, classificação, desempenho e consequências. Aspectos 
socioantropológicos da surdez - Modelos educacionais na educação de surdos: modelo clínico e antropológico. Cultura, Identidade e 
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comunidade surda. Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Línguas naturais, gramática da Libras,  alfabeto  digital, soletração  rítmica,  
numerais  cardinais,  ordinais  e  para  quantidades, nível  fonético,  nível morfológico, nível sintático, parâmetros, pronomes pessoais, 
tipos de frases, verbos com concordância e sem concordância, verbos com incorporação de negação, advérbio de modo  
incorporados ao verbo, classificadores. O tradutor intérprete de Libras - História do profissional tradutor/intérprete de Libras. Tipos de 
interpretação. Atribuições do intérprete educacional. Código de ética do intérprete de Libras - FENEIS. 
Secretário de Unidade Escolar – Escrituração Escolar: conceito, fundamentação legal, objetivos. Classificação dos Registros 
Individuais: guia de transferência, ficha individual, histórico escolar, diploma/certificado. Classificação dos Registros Coletivos: diário 
de classe. Livros: matrícula, atas do conselho de classe, atas de resultados finais, outros. Execução dos Registros dos Fatos 
Escolares: modos de registrar. Normas Gerais de Organização, Escrituração e Procedimentos: comuns e especiais. Eventos 
Escolares Objeto de Registro: matrícula, transferência, aproveitamento de estudos, equivalência de estudos, adaptação curricular, 
verificação do rendimento. Circulação de Estudos: ensino regular / ensino supletivo. Organização da Educação Básica: progressão 
regular e parcial de estudos, classificação, reclassificação, estudos de dependência. Reconhecimento de Atos Oficiais: leis, decretos, 
pareceres, resoluções, atas, ofícios, certidões, etc; Princípios Constitucionais sobre a Educação Básica, Resolução Nº 027/2010 - 
CEEMA, Lei nº 9.394/96 e suas alterações, (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 
Técnico em Enfermagem – Código de ética profissional. Demais leis que regulamentam o exercício profissional. Clínica médica 
cirúrgica. Enfermagem em obstetrícia e pediatria. Saúde Pública. Noções básicas de anatomia humana. Patologia: sinais, sintomas e 
conceito. Fármaco: conceitos e tipos; administração dos medicamentos. Higiene e saúde. Curativos: conceitos, objetivos, tipos e 
técnicas. Esterilização: Objetivos, métodos e procedimentos específicos. Aplicação de injeção. Conhecimentos sobre vacinas. 
Conhecimentos sobre prontuários e papeletas médicas. Noções sobre uso inadequado de medicamentos: erros técnicos. Urgência e 
emergência. Centro cirúrgico e de material: principais elementos e procedimentos. Unidade de tratamento Intensivo: principais 
elementos e procedimentos. Cuidados pós-morte. 
Técnico em Enfermagem do Trabalho – Conceitos e princípios de epidemiologia: doenças profissionais, doenças relacionadas ao 
trabalho e doenças de notificação compulsória. História natural da doença e níveis de prevenção. Promoção da saúde. Vigilância 
epidemiológica aplicada à saúde do trabalhador. Princípios de biossegurança em saúde: conceitos e normas. Segurança no trabalho: 
acidentes do trabalho - conceituação técnica e legal. Identificação e classificação dos riscos ocupacionais – mapa de riscos. 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). Legislação de Segurança e Medicina do 
Trabalho: normas regulamentadoras. Ergonomia: conceito e evolução. Características do posto de trabalho. Ética profissional: 
comportamento social e de trabalho. Sigilo Profissional. Atribuições do Técnico De Enfermagem no Serviço Especializado de Medicina 
e Segurança no Trabalho (SESMT). Noções básicas de toxicologia. Técnicas fundamentais de enfermagem: atendimento de 
enfermagem em situações de emergência. Procedimentos de enfermagem nos diferentes processos de atendimento ao trabalhador. 
Administração em Enfermagem. Preparo e esterilização de material. 
Técnico em Laboratório – Bioquímica Clínica: Técnicas mais utilizadas. Obtenção de amostras. Tempo de conservação. 
Hematologia: Obtenção de amostras. Anticoagulantes. Tempo de conservação. Preparo de esfregaço. Imuno-Hematologia: Técnicas 
mais utilizadas. Conservação dos reagentes e amostras. Preparo do material. Hemostasia: Técnicas mais utilizadas. Obtenção de 
amostras. Parasitologia: Técnicas mais utilizadas. Análise de Urina: Técnicas mais utilizadas. Conservação de Amostras. Limpeza de 
Material em Laboratório de Análise Clínica. Limpeza do Laboratório de Análise Clinica. Reagentes mais utilizados. Equipamentos de 
Proteção Individual. Acondicionamento e descarte do lixo do Laboratório de Análise Clínica. 
Técnico em Radiologia – Efeitos biológicos das radiações em meios de proteção; Processamento de filmes radiológico. Identificação 
dos equipamentos radiológicos, seus componentes e acessórios, utilizados e funcionamento. Anatomia e técnicas radiológicas: crânio, 
mastóides e sela turca, coluna cervical, torácica, lombo-sacra e do cóccix, bacia e articulações locais, membros inferiores e 
superiores, tórax, abdome. Atitude ética e profissional do Técnico em Radiologia. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. 
 
 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO – Agente de Limpeza Pública, Agente de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, 
Motorista 

 
 

Conhecimentos Gerais 
 
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. As relações de sentido: os elementos 
coesivos/argumentativos. Gêneros textuais. Variações linguísticas. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as 
partes que compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. A semântica da frase: noção de conotação, 
denotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. Ortografia. 
Matemática – Raciocínio Lógico - Quantitativo (Estruturas lógicas; Lógica de argumentação; Situações-Problema). Sistema de 
Numeração Decimal. Números Naturais: operações e propriedades; múltiplos e divisores; Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo 
Comum; problemas. Números racionais: operações e propriedades; problemas. Sistemas de Medidas decimais e não decimais. 
Sistema monetário. Noções de Geometria: Conceitos primitivos, Ângulos, Triângulos, Quadriláteros, Polígonos e Circunferência; Áreas 
de figuras planas. Volumes dos principais sólidos. 

 
Conhecimentos Específicos 

 
Agente de Limpeza Pública – Importância do serviço da limpeza urbana e atribuições do Poder Público. Limpeza e manutenção de 
ruas e outros logradouros públicos: varrição, capinação, limpeza de  feiras, bocas de  lobo ou caixas de  ralo. Resíduos sólidos (Lei nº 
12.305/2010). Acondicionamento do lixo: movimentação, tipos de recipientes. Coleta e transporte de lixo de casas, prédios, órgãos 
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públicos, parques e praças públicas, estabelecimentos comerciais e industriais: sistema de coleta, planejamento, tipos de lixo 
coletado, ponto de coleta dos recipientes, frequência e horário da coleta, método de coleta e veículos coletores. Manuseio de produtos 
de limpeza e ferramentas de trabalho. Noções básicas de higiene. Noções de segurança no trabalho: acidentes do trabalho – 
conceito, causas e prevenção; normas de segurança: conceito de proteção e equipamentos de proteção. Noções de cidadania. Ética 
no serviço público. Noções básicas de atendimento ao público. Trabalho em equipe. Noções sobre direitos e garantias fundamentais 
(Art. 5º da Constituição Federal de 1988). Noções sobre Geografia, História e Organização Político-Administrativa do Município. 
Agente de Portaria – Controle e orientação da circulação de pessoas nas dependências dos órgãos. Noções de segurança predial: 
orientações gerais – conhecimento do prédio, das pessoas que frequentam as instalações; cuidados com os acessos e cercanias, 
cuidados com áreas livres e de estacionamento. Noções de controle e combate a incêndio: classes de incêndios, agentes extintores, 
métodos de extinção. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho – conceito, causas e prevenção; normas de segurança: 
conceito de proteção e equipamentos de proteção; normas básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos.  
Recebimento, controle e distribuição de correspondências e documentos. Técnicas de atendimento ao público. Ética e sigilo 
profissional. Relacionamento interpessoal. Trabalho em equipe. Comportamento profissional: comunicabilidade, apresentação, 
atenção, interesse, eficiência, tolerância, discrição, objetividade e iniciativa. Liderança e comportamento frente a situações-problema. 
Noções sobre Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5º da Constituição Federal de 1988). Noções sobre Geografia, História e 
Organização Político-Administrativa do Município. 
Auxiliar de Serviços Gerais – Noções de organização, higiene e saúde.  Noções sobre segurança individual, coletiva e de 
instalações. Procedimentos básicos para higienização e arrumação do local de trabalho. Recebimento, controle e distribuição de 
correspondências e documentos. Procedimentos básicos para a realização de serviços de: costura, copa e cozinha, banheiro, 
lavanderia, pátio, jardinagem, coleta seletiva de lixo e acondicionamento de resíduos, transporte de móveis, equipamentos e materiais 
de construção. Proteção contra acidentes de trabalho e choques elétricos. Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs).  
Identificação e uso de ferramentas, utensílios e instrumentos relacionados às atividades do cargo. Trabalho em equipe. 
Relacionamento interpessoal. Administração de conflito. Comportamento e conduta profissional: atitudes no serviço, qualidade no 
atendimento, comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição, motivação, 
liderança, objetividade e comportamento frente a situações-problema. Ética no serviço público. Noções de cidadania. Noções sobre 
direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 11 da Constituição Federal de 1988). Atualidades referentes ao Município. Noções sobre 
geografia, história e organização político-administrativa do Município. 
Motorista – Código de Trânsito Brasileiro: Capítulos II, III, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, Anexos I e II. 
Resoluções do CONTRAN n.º 26, 36, 53, 82, 108, 160, 333 e 370. Sinais sonoros e gestos dos Agentes de Trânsito e dos 
Condutores. Conhecimento de defeitos simples do motor. Procedimento correto para economizar combustível. Cuidados necessários 
para conservar o veículo em boas condições mecânicas. Sistema de freios. Defeitos simples do sistema elétrico. Identificação e uso 
de ferramentas e instrumentos relacionados às atividades inerentes ao cargo. Noções de primeiros socorros. Noções de Direção 
Defensiva. Noções sobre Direitos e Garantias Fundamentais. Noções sobre cidadania. Noções sobre Higiene e Segurança no 
Trabalho. Qualidade, saúde e proteção ao meio ambiente. Relacionamento interpessoal, iniciativa, senso de organização. Ética no 
Serviço Público. Trabalho em equipe. Comportamento profissional: atitudes no serviço, comunicabilidade, apresentação, atenção, 
interesse, cortesia, tolerância, discrição, objetividade. Atualidades sobre o Estado do Maranhão e o Município. Conhecimentos sobre 
História e Geografia do Município. 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE SE DECLARA PORTADOR 

 

REQUERIMENTO 

 

À Coordenação de Concurso Público, 

___________________________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Açailândia - MA, Inscrição nº. _______________, residente no(a) 

_______________________________________________________________________________________________,nº. ________, 

bairro _________________________________ cidade _______________________________________________________, fones 

(____) _______________________________________, requer: 

 

comprovar ser portador de deficiência conforme laudo médico em anexo (o laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a 
provável causa da deficiência). Deficiência: _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 
  

solicitar disponibilização de atendimento diferenciado para fazer as provas do referido Concurso Público conforme laudo ou 
atestado médico em anexo. Atendimento diferenciado requerido: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________. 

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

________________, ________ de ______________ de ________. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

RG: ____________________________ 

CPF: ___________________________ 

 
Nº. Fls.: ________ 
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ANEXO VI 
MODELO DE FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

 
 
 

CAPA DE RECURSO 

 
SOLICITAÇÃO 
 
À Comissão Organizadora. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:  ________________________________________________________________________________________  
Número de Inscrição:  ____________________________________________________________________________  
CPF: ___________________________________________________________________________________________ 
 
Inscrito para o cargo de __________________________________________________, no Concurso Público para Provimento de 
Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Açailândia - MA, solicito, conforme especificações inclusas 
(assinalar e preencher, conforme o caso): 

[    ] revisão do indeferimento de inscrição 

[    ] revisão do Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova de Conhecimentos 

[    ] revisão da convocação para Avaliação de Títulos 

[    ] revisão da classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final 

[    ] ______________________________________________________________ 

 
_________________________, _____ de ____________ de ________. 

 
____________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
INSTRUÇÕES 
O candidato deverá: 
• Datilografar ou digitar o recurso e entregá-lo de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital. 
• Usar formulário de recurso individual para cada questão e apenas uma capa. 
• Identificar-se apenas nesta capa. 
• Apresentar argumentação lógica e consistente. 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 

Código (para uso da FSADU): 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
ALEGAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código (para uso da FSADU): 
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ANEXO VII 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR 

 

Item Discriminação Valor 
Unitário 

Pontuação 
Máxima Observação 

1 Formação Continuada 6,0  

1.1. Doutorado / Mestrado na área de educação. 3,2 3,2 � Até 01 curso. 

1.2. Curso de Especialização na área de educação (mínimo de 
360 horas). 2,8 2,8 � Até 01 curso. 

2 Experiência Profissional 14,0  

2.1. Experiência exercida no magistério da Educação Básica na 
função de docente. 0,5 14,0 

� Será computado 0,5 pontos para 
cada mês de experiência 
comprovada, considerando até 
28 (vinte e oito) meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 20,0  
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, dois ou mais cursos não servem para compor 

a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 01 (um) mês somente serão 

considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
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, identificação do candidato, 
indicação da carga horária, quando for o caso, 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). 
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ANEXO VIII 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA O CARGO DE  

NÍVEL SUPERIOR - ÁREA DA SAÚDE  
 

Item Discriminação Valor 
Unitário 

Pontuação 
Máxima Observação 

1. Formação 11,0  

1.1 Doutorado na Área da Saúde 4,5 4,5 � Até 01 curso. 

1.2. Mestrado na Área da Saúde 3,5 3,5 � Até 01 curso. 

1.3. Curso de Especialização na Área da Saúde (mínimo de 360 
horas). 3,0 3,0 � Até 01 curso. 

2 Experiência Profissional 9,0  

2.1. Experiência exercida na área de saúde 0,5 9,0 

� Será computado 0,5 pontos para 
cada mês de experiência 
comprovada, considerando até 
18 (dezoito) meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 20,0  
 

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, dois ou mais cursos não servem para compor 

a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 01 (um) mês somente serão 

considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
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, identificação do candidato, 
indicação da carga horária, quando for o caso, 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). 
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ANEXO IX 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE  

NÍVEL MÉDIO - ÁREA DA SAÚDE 
 

Item Discriminação Valor 
Unitário 

Pontuação 
Máxima Observação 

1. Formação 11,0  

1.1. Curso Superior 5,0 5,0 � Até 01 curso. 

1.2. Curso de Informática (mínimo 60 horas). 3,0 3,0 � Até 01 curso. 

1.3. 
Curso de formação continuada na área do cargo (mínimo 
20 horas). 1,0 3,0 � Até 03 cursos. 

2 Experiência Profissional 9,0  

2.1. 
Experiência exercida em cargo, emprego ou função de 
nível médio na área específica do cargo a que está 
concorrendo. 

0,5 9,0 

� Será computado 0,5 pontos para 
cada mês de experiência 
comprovada, considerando até 
18 (dezoito) meses. 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 20,0  
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, dois ou mais cursos não servem para compor 

a carga horária mínima ou máxima. 
3. Para o cálculo do tempo total de experiência profissional, períodos ou frações de tempo inferiores a 01 (um) mês somente serão 

considerados se superiores a 14 (catorze) dias 
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, identificação do candidato, 
indicação da carga horária, quando for o caso, 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


