PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM/RO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/PMCRO/27 DE JUNHO DE 2018.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas
atribuições legais, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e
Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva para o seu quadro de pessoal, mediante as condições especiais estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo
executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.
1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas neste
Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras.
1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação
da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet, conforme especificado no Item
4.
1.5. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará
disponível no site www.ibade.org.br.
1.6. Todos os atos oficiais relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial dos
Municípios de Rondônia - AROM, jornal de grande circulação e nos sites www.ibade.org.br e
www.cujubim.ro.gov.br.
1.6.1. O Edital e a Homologação do Resultado Final do Concurso Público serão publicados no Diário
Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM, jornal de grande circulação e nos sites www.ibade.org.br e
www.cujubim.ro.gov.br.
1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no
subitem 1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas.
1.8. Os conteúdos programáticos para todos os cargos estarão disponíveis no ANEXO III.
1.9. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no Quadro de Pessoal Efetivo do Município de
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Cujubim/RO pertencerão ao regime jurídico estatutário e reger-se-ão pelas disposições da Lei nº 042 de
04 de Dezembro de 1997 e respectivas alterações, bem como pelas demais normas legais.
1.10. Os cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e salário base inicial são os estabelecidos
no ANEXO I.
1.11. O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de
validade do Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto
aprovadas por lei.
1.12. As atribuições dos cargos constam no ANEXO IV.
1.13. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.ibade.org.br para consulta e impressão.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos,
nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;
c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em
cargo público;
g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito
do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado o
ANEXO I deste Edital;
h) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das
funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;
i) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe correspondente a
sua formação profissional, quando for o caso, devidamente comprovado com a documentação exigida;
j) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse;
k) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;
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l) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;
m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;
n) apresentar declaração de bens.
2.2. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições
para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo
presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob
pena de perda do direito à vaga.
3. DAS ETAPAS
3.1. O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas:
1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
2ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter unicamente classificatório, somente para os cargos do Ensino
Superior.
3.2. Ao final de cada etapa, o resultado será divulgado no site www.ibade.org.br.
3.3. A Prova Objetiva e a entrega de Títulos para a Prova de Títulos serão realizadas na cidade de
Cujubim/RO.
3.3.1. A critério exclusivo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e da
Prefeitura Municipal de Cujubim/RO, havendo necessidade, candidatos poderão ser alocados para o
municípios adjacentes.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas
neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso
Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.
4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo.
4.1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa dos
requisitos e das atribuições do cargo.
4.2. A inscrição no Concurso Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital.
4.3. As inscrições deverão ser realizadas pela Internet: no site www.ibade.org.br, no prazo estabelecido
no Cronograma Previsto - ANEXO II.
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4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição On-line
sua opção de cargo. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração desta opção.
4.5. Será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo, desde que não haja coincidência
nos dias e turnos de aplicação das Provas Objetivas, a saber:
TURNO DA MANHÃ

TURNO DA TARDE
ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

ENSINO SUPERIOR

4.6. Para se inscrever para mais de um cargo, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição para
cada cargo escolhido e pagar o valor da inscrição correspondente a cada opção. É de responsabilidade
integral do candidato o pagamento correto do valor da inscrição, devendo o mesmo arcar com ônus de
qualquer divergência de valor.
4.6.1. A possibilidade de efetuar mais de uma inscrição proporcionará maior oportunidade de
concorrência aos candidatos, devendo ser observada a lei específica que trata sobre a acumulação dos
cargos públicos, no caso de aprovação do candidato em mais de um cargo público.
4.6.2. O candidato que efetuar mais de uma inscrição, cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e
turno, terá somente a última inscrição validada, sendo as demais inscrições pagas ou isentas
automaticamente canceladas, não havendo ressarcimento do valor pago, referente às inscrições
canceladas.
4.6.2.1. Não sendo possível identificar a última inscrição paga ou isenta, será considerado o número
gerado no ato da inscrição, validando-se a última inscrição gerada.
4.7. O valor da inscrição será de:
R$ 50,00 (cinquenta reais) para os cargos de Ensino Fundamental Completo;
R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos do Ensino Médio Completo;
R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos do Ensino Superior Completo.
4.7.1. A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou localidade de vaga oferecida
ou em razão de fato atribuível somente à Administração Pública.
4.8. Poderá solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que estiver inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal
nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal
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nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e segundo o procedimento descrito abaixo:
4.8.1. Não será concedida a isenção do pagamento do valor da inscrição a candidato que não possua o
Número de Identificação Social (NIS) já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na
data da sua inscrição.
4.8.1.1. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato
deverá preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.ibade.org.br, no qual indicará o
Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal, e firmará
declaração de que pertence à família de baixa renda.
4.8.1.2. O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE consultará o órgão gestor
do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
4.8.1.3. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles
que não contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de dados
do Órgão Gestor do CadÚnico.
4.8.2. A inscrição com o pedido de isenção deverá ser efetuada nas datas previstas no Cronograma
Previsto - ANEXO II, a partir das 10h do primeiro dia até as 23h59 do último dia, considerando-se o
horário do Estado de Rondônia.
4.8.3. A relação das isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na
data prevista no Cronograma Previsto - ANEXO II.
4.8.3.1. O candidato disporá, unicamente, de 02(dois) dias para contestar o indeferimento,
exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site
www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no
Cronograma Previsto - ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado de Rondônia. Após esse
período, não serão aceitos pedidos de revisão.
4.8.3.2. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá gerar o boleto para pagamento
somente após a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção.
4.8.3.3. O candidato com isenção deferida terá sua inscrição automaticamente efetivada.
4.8.4. As informações prestadas no formulário serão de inteira responsabilidade do candidato,
respondendo este, por qualquer erro ou falsidade.
4.8.5. Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
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b) fraudar e/ou falsificar informação;
c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital.
4.8.6. Não será permitida, após o envio do pedido de isenção, a complementação da informação.
4.8.7. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor da inscrição via postal, fax, correio
eletrônico ou similar.
4.8.8. Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer informação, será cancelada a
inscrição efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela falsidade
praticada, na forma da lei.
4.8.9. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não gerar o boleto no prazo
estabelecido nos subitens 4.8.3.2 e 4.9.3 e efetuar o devido pagamento, estará automaticamente excluído
do Concurso Público.
4.8.10. O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga para o
mesmo cargo ou para outro cargo cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e turno, terá a isenção
cancelada.
4.9. Da inscrição pela Internet
4.9.1. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.ibade.org.br, onde constam o
Edital, a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A
inscrição pela Internet estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas
do 1º dia de inscrição até as 23h59min do último dia de inscrição, conforme estabelecido no Cronograma
Previsto – ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado de Rondônia.
4.9.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de
Inscrição via Internet e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados
preenchidos antes de enviar a inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja acionado
indevidamente e altere os respectivos dados.
4.9.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja efetuado,
deverá acessar o site www.ibade.org.br e emitir a 2ª via do boleto bancário. A 2ª via do boleto bancário
estará disponível no site para impressão até as 15 horas do último dia de pagamento, considerando-se o
Horário do Estado de Rondônia. A data limite de vencimento do boleto bancário será o primeiro dia útil
após o encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer pagamento efetuado será desconsiderado.
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4.9.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da
inscrição, que deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência bancária,
obrigatoriamente por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no momento
da inscrição. Não será aceito pagamento feito por meio de depósito bancário, DOC´s ou similares.
4.9.5. Caso o valor pago seja inferior ao valor da inscrição, a inscrição não será confirmada.
4.9.6. O boleto bancário pago, autenticado pelo banco ou comprovante de pagamento, deverá estar de
posse do candidato durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores.
Boletos pagos em casas lotéricas poderão demorar mais tempo para compensação.
4.9.7. Os candidatos deverão verificar a confirmação de sua inscrição no site www.ibade.org.br a partir
do quinto dia útil após a efetivação do pagamento do boleto bancário.
4.9.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo, juntamente
com o boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento.
4.9.9. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará no
cancelamento da mesma.
4.9.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com
antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação do site www.ibade.org.br nos
últimos dias de inscrição.
4.9.11. O IBADE não será responsável por problemas na inscrição ou emissão de boletos via Internet,
motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias
do período de inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de
dados.
4.9.12. A homologação preliminar das inscrições será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na data
prevista no cronograma – ANEXO II.
4.9.13. O candidato disporá de 02(dois) dias úteis para contestar a homologação preliminar,
exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site
www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no
Cronograma – ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado de Rondônia.
5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853 de 1989, e de suas alterações, e nos termos do presente Edital,
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será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no Concurso Público.
5.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas
oferecidas.
5.1.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com
número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
5.1.3. No caso do cargo em que não tenha reserva imediata para candidatos com deficiência, em virtude
do número de vagas, o candidato com deficiência poderá se inscrever para o cadastro de reserva, já que
a Prefeitura Municipal de Cujubim/RO pode, dentro da validade do Concurso Público, alterar o seu
quadro criando novas vagas.
5.1.4. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público,
desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o
candidato se inscreveu.
5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão
considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente.
5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência
participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação
e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público.
5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, terão seus nomes publicados em
lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião
da inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à perícia médica realizada por Junta
Médica indicada pelo do Município de Cujubim/RO, que terá decisão terminativa sobre a qualificação e
aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as atribuições do
cargo.
5.6. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à Perícia
Médica na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua classificação na
listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla
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concorrência.
5.7. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na perícia médica, ou de não
haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com deficiência,
as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de
classificação.
5.8. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a
concessão de readaptação ou de aposentadoria por invalidez.
6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se
o que se segue.
6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei,
declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line.
6.3. O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá, até o último dia de
pagamento da inscrição, enviar cópia da carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico, atestando
claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da
deficiência, para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o Concurso Público, nome
completo do candidato e o número da Inscrição.
6.3.1. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e a
qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.
6.3.2. Em caso de solicitação de tempo adicional, o candidato deverá enviar a justificativa acompanhada
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, juntamente com o laudo médico,
conforme disposto no subitem 6.3 deste Edital e previsto no § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e
suas alterações.
6.3.3. A realização das provas com tempo adicional requeridas pelo candidato, conforme disposto no
subitem 7.2, ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação do IBADE, observados os critérios de
viabilidade e razoabilidade.
6.4. O candidato que necessita de utilização de aparelho auditivo deverá solicitar atendimento especial,
nos termos do item 7 deste Edital, para que possa utilizá-lo durante a realização da prova, a fim de que
não incorra na proibição prevista no subitem 8.18 deste Edital.
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6.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de
enviar o laudo médico ou enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer às
vagas reservadas.
6.5.1. O envio do laudo médico previsto no subitem 6.3 não afasta a obrigatoriedade de apresentação do
referido laudo quando da realização da perícia médica, conforme disposto no subitem 5.5.
6.6. A relação das pessoas que se declararam com deficiência estará disponível no site www.ibade.org.br,
na data indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II.
6.6.1. O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar das pessoas que se declararam
com deficiência nas datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II, das 08h do primeiro dia até
as 18h do último dia, observado o Horário do Estado de Rondônia.
7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova Objetiva, o candidato deverá
solicitá-las no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os
recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências de sua omissão.
7.1.1. O candidato deverá, até o último dia de pagamento da inscrição, enviar o laudo médico que ateste
a necessidade de condição especial para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o
Concurso Público, nome completo do candidato e o número da Inscrição.
7.1.1.1. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e
a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.
7.1.1.2. O candidato que deixar de enviar o laudo médico que justifique a necessidade do atendimento
especial, não terá o pedido atendido.
7.1.2. Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos mediante solicitação nos termos
do subitem acima são: Tempo Adicional de Horário de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala de Mais
Fácil Acesso, Lactantes - Local para Acompanhante e Bebê, Intérprete de Libras, Auxílio para
Transcrição, Prova em Braile, dentre outros.
7.1.2.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16.
7.1.2.2. As candidatas lactantes que tiverem necessidade de amamentar durante a realização das provas,
além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverão levar um acompanhante, maior de idade,
que ficará em sala reservada e que será responsável pela guarda da criança, não fazendo jus à
prorrogação do tempo, conforme subitem 8.15.
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7.1.2.3. A candidata lactante que comparecer ao local de provas com o lactente e sem acompanhante não
realizará a prova.
7.1.3. No atendimento às condições especiais, não se inclui atendimento domiciliar, hospitalar e
transporte.
7.1.4. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de
condições especiais para realizar a Prova Objetiva deverá, em até 2 dias úteis antes da realização das
provas, requerê-las ao IBADE por meio do e-mail: atendimento@ibade.org.br.
7.1.4.1. O candidatos deverá também enviar o laudo médico que ateste a necessidade de condição
especial para o correio eletrônico atendimento@ibade.org.br, especificando o Concurso Público, nome
completo do candidato e o número da Inscrição.
7.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação do
IBADE, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.
7.2.1. A relação dos candidatos que tiverem a condição especial deferida, para a realização das provas,
será divulgada no site www.ibade.org.br.
7.2.1.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento da condição
especial, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site
www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo no Cronograma ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado de Rondônia. Após esse período, não serão aceitos
pedidos de revisão.
8. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS
8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação das Etapas serão divulgadas no site
www.ibade.org.br na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO II.
8.2. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova
(COCP), constando data, horário e local de realização da Prova Objetiva, disponível no site
www.ibade.org.br.
8.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da Prova Objetiva, o seu
Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização de sua sala, sendo
imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, observando o especificado nos
subitens 8.7 e 8.7.1.
8.2.2. Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato inscrito
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deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação, por meio das formas descritas nos subitens
8.1 e 8.2.
8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das
provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização
das provas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das
provas, para fins de justificativa de sua ausência.
8.4. Os horários das provas referir-se-ão ao Horário do Estado de Rondônia.
8.5. Quando da realização da Prova Objetiva, o candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo
de caneta ou material.
8.5.1. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Objetiva, portando documento
oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido
para o fechamento dos portões.
8.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das etapas, após o horário fixado
para o fechamento dos portões, sendo que as Provas Objetivas serão iniciadas 20 (vinte) minutos após
esse horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos, em hipótese
alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas.
8.7. Serão considerados documentos oficiais de identidade (com foto):
- Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares;
- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos de
Classe) que, por Lei Federal, valem como identidade;
- Certificado de Reservista;
- Passaporte;
- Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura;
- Carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade;
- Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto e impresso).
8.7.1. Não serão aceitos como documentos de identidade:
- Certidão de nascimento ou Casamento;
- CPF;
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- Títulos eleitorais;
- Carteiras de Motorista (modelo sem foto) ou digital;
- Carteiras de Estudante;
- Carteiras Funcionais sem valor de identidade;
- Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
8.7.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato (foto e assinatura).
8.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Na ocasião será
submetido à identificação especial, compreendendo coletas de assinaturas em formulário próprio para
fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital.
8.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
8.9. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala ou de Local, antes do acesso à
sala ou ao local de prova.
8.9.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou no local de realização das provas
de candidatos sem documento oficial e original de identidade, nem mesmo sob a alegação de estar
aguardando que alguém o traga.
8.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato se dirigirá à carteira e não poderá consultar ou
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas.
8.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de
realização das mesmas. Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não
podendo ficar no local com a alegação de aguardar o próximo turno, não sendo possível nem mesmo a
utilização dos banheiros e bebedouros.
8.10.1. É vedada a permanência de acompanhantes no local das provas, ressalvado o contido no subitem
7.1.2.2.
8.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não
haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado
do Concurso Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário,
data e locais pré-determinados.
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8.12. Será realizada coleta de digital de todos os candidatos, em qualquer etapa, a critério do IBADE e da
Comissão do Concurso Público, objetivando a realização de exame datiloscópico, com a confrontação
dos candidatos que venham a ser convocados para nomeação.
8.13. Poderá ser utilizado detector de metais nos locais de realização das Etapas.
8.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das Provas após assinatura da Lista de
Presença e recebimento de seu Cartão de Respostas até o início efetivo das provas e, após este momento,
somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e
bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na sala.
8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento do candidato.
8.16. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a realização das
provas:
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das etapas;
b) for responsável por falsa identificação pessoal;
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação;
d) ausentar-se do recinto da prova ou do teste sem permissão;
e) deixar de assinar lista de presença;
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) não permitir a coleta da impressão digital ou o uso do detector de metais;
i) não atender as determinações deste Edital;
j) for surpreendido em comunicação com outro candidato;
k) não devolver o Cartão de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala;
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma;
m) for surpreendido portando celular durante a realização das provas. Celulares deverão ser desligados,
retiradas as baterias, e guardados dentro do envelope fornecido pelo IBADE ao entrar em sala, mantidos
lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;
n) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope fornecido ou
portando o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos,
mesmo dentro do envelope fornecido pelo IBADE;
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o) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer outra forma;
p) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer
tipo de consulta;
q) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 8.22.3.
8.17. Não é permitido qualquer tipo de anotação e/ou utilização de papel ou similar, além do Caderno
de Questões e do Cartão de Respostas não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de gabarito.
8.17.1. O candidato que for pego com a anotação do gabarito deverá entregá-la ao fiscal ou se desfazer da
mesma, e em caso de recusa será eliminado do Certame.
8.18. Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, dicionários, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações,
agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod®, ipad, pendrive BIP,
walkman, gravador ou similares, máquina de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor,
máquina fotográfica ou similares, controle de alarme de carro ou qualquer outro receptor de mensagens,
nem o uso de relógio de qualquer forma, material ou especificação, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, etc. Também não será admitida a utilização de
qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a orelha ou obstrua o ouvido.
8.18.1. O IBADE recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos
objetos citados no subitem anterior.
8.18.2. O IBADE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
8.19. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, estatístico,
visual ou grafotécnico, sua prova será anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
8.20. É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo o candidato armado realizar as
mesmas.
8.21. É expressamente proibido fumar no local de realização das provas.
8.22. O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 3h30min.
8.22.1. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.
8.22.2. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma)
hora, contada do seu efetivo início.
8.22.3. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a partir
15

de 1 (uma) hora para o término do horário da prova.
8.22.4. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último
candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade da
fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só vez.
8.22.4.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova ao mesmo tempo, sendo um ou dois desses
necessários para cumprir o subitem 8.22.4, a seleção dos candidatos será feita mediante sorteio.
8.23. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de
avaliação.
8.24. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a
prova no seu Caderno de Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.17.
8.25. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda não o
puder levar, o Cartão de Respostas, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da
prova.
8.26. No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do nome do candidato não constar nas
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o IBADE procederá
a inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento
efetuado dentro do prazo previsto para as inscrições, original e uma cópia, com o preenchimento e
assinatura do formulário de Solicitação de Inclusão. A cópia do comprovante será retida pelo IBADE. O
candidato que não levar a cópia terá o comprovante original retido para que possa ser efetivada a sua
inclusão.
8.26.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBADE, com o intuito de se
verificar a pertinência da referida inscrição.
8.26.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela
decorrentes.
8.27. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser imediatamente
manifesta ao fiscal ou representante do IBADE, no local e no dia da realização da etapa, para o registro
na folha ou ata de ocorrências e, caso necessário, sejam tomadas as providências cabíveis.
8.27.1. Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não tenham sido registradas na
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ocasião.
8.28. Demais informações a respeito da realização das etapas constarão no respectivo Edital de
Convocação e/ou COCP.
9. DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla
escolha, conforme o Quadro de Provas, subitem 9.5.
9.1.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta.
9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas que não poderá
ser rasurado, amassado ou manchado.
9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno de
Questões e em seu Cartão de Respostas.
9.3.1. As instruções que constam no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e no
Cartão de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo IBADE durante a realização
das provas complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato.
9.4. Antes de iniciar a Prova Objetiva, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na capa do
Caderno de Questões para o quadro “Exame Grafotécnico” do Cartão de Respostas.
9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões
encontram-se representados nas tabelas abaixo:
Ensino Superior Completo
Disciplinas
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico
- Noções de Informática
- Conhecimentos na área de formação
Totais

Quantidade de
questões
15
5
10
30
60

Valor de cada
questão
2
1
0,5
2
-

Pontuação
máxima
30
5
5
60
100

Quantidade de
questões
15
5
10
30
60

Valor de cada
questão
2
1
0,5
2
-

Pontuação
máxima
30
5
5
60
100

Ensino Médio Completo
Disciplinas
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico
- Noções de Informática
- Conhecimentos Básicos
Totais
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Ensino Fundamental Completo
Quantidade de
questões
15
15
10
40

Disciplinas
- Língua Portuguesa
- Raciocínio Lógico
- Atualidades
Totais

Valor de cada
questão
3
3
1
-

Pontuação
máxima
45
45
10
100

9.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das
disciplinas.
9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas, que será
o único documento válido para correção eletrônica.
9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas e sua assinatura são obrigatórias e serão de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas nele contidas, pois a correção da prova será feita somente nesse documento e por
processamento eletrônico. Assim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de Respostas,
verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição contido no COCP e na Lista de
Presença. Não haverá substituição de Cartão de Respostas.
9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos
diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se o TIPO DE PROVA constante em seu
Cartão de Respostas corresponde a do Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o
candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a correção.
9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será
considerada errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção
marcada, com emenda ou rasura.
9.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.ibade.org.br no 2º dia útil após a data de
realização da prova, a partir das 12 horas (Horário do Estado de Rondônia), conforme Cronograma
Previsto – ANEXO II.
9.11. Os cartões de respostas estarão disponíveis no site www.ibade.org.br até 15(quinze) dias após a
divulgação do resultado da Prova Objetiva.
10. DA PROVA DE TÍTULOS
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10.1. Serão convocados para a Prova de Títulos todos os candidatos aos cargos do Ensino Superior
aprovados na Prova Objetiva.
10.2. Os títulos deverão ser entregues EM ENVELOPE LACRADO, por meio de cópias autenticadas em
cartório, devendo ser colado na parte externa do mesmo a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO, disponível no
site www.ibade.org.br, exceto a parte do protocolo.
10.2.1. A entrega poderá ser efetuada também por procurador, mediante apresentação de procuração
original simples, assinada pelo candidato, acompanhada de cópia legível do documento de identidade e
CPF do candidato. Deverá, ainda, ser apresentado documento de identidade original e CPF do
procurador.
10.3. O candidato deverá anexar à frente dos documentos o FORMULÁRIO DE TÍTULOS (disponível
no site www.ibade.org.br), nele informando, para cada documento, o nº de ordem e o item a que o
título se refere no quadro de pontuação (A, B e C) e descrever todos os documentos que estão sendo
entregues.
10.3.1. CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o
item do quadro de pontuação (A, B, C) conforme descrito no formulário de títulos. Modelo explicativo
no ANEXO V.
10.3.2. O candidato deverá também ASSINAR A DECLARAÇÃO DE VERACIDADE constante no
Formulário de Títulos.
10.3.3. Não haverá conferência de títulos no momento da entrega.
10.3.4. Não serão aceitos documentos após o prazo de entrega. O candidato deverá guardar consigo o
protocolo de entrega para fim de comprovação em eventual necessidade.
10.3.5. Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação.
10.4. Não serão analisados ou pontuados os títulos/declarações/documentos que:
a) não estiverem acompanhados do formulário de títulos devidamente preenchido;
b) Não estiverem relacionados/informados no formulário de títulos;
c) não apresentarem os documentos numerados de acordo com o descrito no formulário de títulos;
d) não indicarem o item a que se referem no quadro de pontuação (A, B, C);
e) não assinarem a Declaração de Veracidade, contida no Formulário de Títulos;
f) não apresentarem a Capa de Identificação fixada na parte externa do envelope;
g) não estiverem autenticados em cartório.
10.4.1. Não deverão, em hipótese alguma, serem enviados títulos originais, os quais não serão de
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responsabilidade do IBADE no caso de envio, bem como não serão pontuados. Somente serão
consideradas as cópias autenticadas em cartório.
10.5. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério, a
apresentação dos documentos originais para conferência.
10.6. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar concluídos até a
data da publicação do Edital.
10.6.1. Não será pontuado título que seja requisito do cargo.
10.6.2. Os títulos apresentados e seus respectivos cursos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se nas
exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do MEC. Caso contrário, o candidato
deverá apresentar uma declaração da instituição, em papel timbrado e com o CNPJ, informando que o
curso atende as exigências da referida habilitação e demais informações exigidas nas resoluções que
porventura não constem no diploma/certificado. O responsável pela assinatura deverá assinar por
extenso e colocar seu nome completo e seu registro funcional.
10.7. Serão considerados os seguintes títulos, para efeito de pontuação no presente Processo Seletivo
Público:
ITEM

A

B

C

DISCRIMINAÇÃO

VALOR DO
TÍTULO

Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado na área do
cargo a que concorre.
Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado na área do cargo
a que concorre.
Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas), em nível de
especialização, na área do cargo a que concorre.

2,5

1,5

1,0

10.8. Somente será pontuado um título em cada item. Não serão computados os títulos que excederem ao
limite de pontuação.
10.8.1. Para fim de pontuação no presente Concurso Público, os títulos somente serão considerados
quando diretamente relacionados com a área e requisitos do cargo a que concorre.
10.8.1.1. Na impossibilidade de verificação pela banca, da pertinência do título à área do cargo
considerando nomenclatura do curso, o título ficará sujeito a não pontuação. Desta forma, destaca-se a
importância dos diplomas e certificados estarem sempre acompanhados do histórico.
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10.8.2. Quaisquer outros cursos que não atenderem aos descritos na tabela do subitem 10.7, não serão
pontuados.
10.9. Para os cursos de Mestrado e Doutorado exigir-se-á o diploma.
10.9.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do diploma, por ainda não ter sido emitido pela
Instituição de Ensino, serão aceitas, para fins de pontuação, declarações ou certidões de conclusão dos
cursos Mestrado e Doutorado se o curso for concluído a partir de 01/01/2015, desde que constem do
referido documento a comprovação da defesa e aprovação da dissertação/tese. O envio somente da ata
de defesa de tese, não acompanhada da declaração da instituição de ensino, não será considerado para
fim de pontuação no presente concurso público.
10.9.2. Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por universidades estrangeiras somente serão
aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e
avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que
trata da matéria, excetuando-se dessa exigência os certificados expedidos pelos países integrantes do
Acordo do MERCOSUL.
10.10. Os cursos de especialização lato sensu deverão ser apresentados por meio de certificados, em
conformidade com a RESOLUÇÃO CNE/CES N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007 e deverão estar
acompanhados de diploma de graduação ou declaração de conclusão do curso, desde que constem do
referido documento, o histórico escolar do curso, caso contrário não serão pontuados.
10.10.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do certificado do curso de especialização, por ainda
não ter sido emitido pela Instituição de Ensino, será aceita, para fins de pontuação, declaração ou
certidão de conclusão do curso de especialização lato sensu se o curso for concluído a partir de
01/01/2015, desde que constem do referido documento, o histórico escolar do curso, com data de
conclusão e aprovação da monografia.
10.10.2. Os cursos de especialização lato sensu expedidos por universidades estrangeiras somente serão
aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e
avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que
trata da matéria, excetuando-se dessa exigência os certificados expedidos pelos países integrantes do
Acordo do MERCOSUL.
10.10.3. Para os cargos que tenham pós-graduação lato sensu como requisito (especialização), caso o
candidato possua mais de uma pós-graduação, deverá enviar documentação referente a ambas (uma
21

para fim de comprovação do requisito – que não será pontuada - e outra para pontuação). Ambos os
cursos deverão estar concluídos. Caso o candidato apresente apenas um título dentre os mencionados ou
algum deles não esteja concluído, a pós-graduação, qualquer que seja o curso, não será pontuada.
10.11. Quando o nome do candidato constante no título apresentado for diferente do nome declarado na
inscrição, deverá ser anexado comprovante oficial de alteração do nome.
10.12. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, corresponderá à soma dos pontos obtidos pelo
candidato nessa etapa.
10.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no site www.ibade.org.br, na data constante no
Cronograma Previsto – ANEXO II.
10.14. O IBADE ou o Município de Cujubim/RO não serão responsáveis por problemas na emissão dos
formulários/capa via Internet, motivados por falhas de comunicação, congestionamento das linhas de
comunicação nos últimos dias do período de emissão dos mesmos, bem como por impressão incompleta
dos formulários/capa.
11. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
11.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da
questão.
11.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a
divulgação do gabarito oficial.
11.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via
formulário específico disponível On-line no site www.ibade.org.br, que deverá ser integralmente
preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário estará
disponível a partir das 8h do primeiro dia até as 23h59min do último dia do prazo previsto no
Cronograma, considerando-se o Horário do Estado de Rondônia.
11.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações
será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação.
11.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos,
amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores.
11.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da Prova
Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
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11.3.2. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial após o resultado dos
recursos.
11.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão dos resultados preliminares da Prova Objetiva e da
Prova de Títulos.
11.4.1. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das etapas acima
citadas.
11.4.2. Após o envio do pedido, não será permitido complementação ou alteração do mesmo, nem
mesmo por meio de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros
instrumentos similares cujo teor seja o mesmo objeto do pedido apontado nos subitens 11.1 e 11.4.
11.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua
inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no
horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado de Rondônia), via formulário disponível no
site www.ibade.org.br.
11.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as determinações
constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva ao IBADE e/ou à Prefeitura Municipal de
Cujubim/RO; for apresentado fora do prazo ou fora de contexto.
11.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas
decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.
11.8. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, provenientes das
decisões dos recursos ou pedidos de revisão, serão dados a conhecer por meio da Internet, no site
www.ibade.org.br, nas datas estabelecidas no Cronograma Previsto – ANEXO II.
12. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
12.1. A nota final do Concurso Público para os cargos do Ensino Fundamental Completo e Ensino Médio
Completo será a nota final da Prova Objetiva.
12.1.1. A nota final do Concurso Público para os cargos do Ensino Superior Completo será a nota final da
Prova Objetiva adicionada a nota final da Prova de Títulos.
12.2. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no
parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para
esse fim, a data de realização da Prova Objetiva para o cargo, dar-se-á preferência sucessivamente ao
candidato que obtiver:
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Para os cargos de Ensino Superior Completo:
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos na área de formação;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
Para os cargos de Ensino Médio Completo:
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Básicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
Para os cargos de Ensino Fundamental Completo:
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Raciocínio Lógico;
c) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site
www.ibade.org.br ou por meio dos telefones (21) 3674-9190/3527-0583 - Rio de Janeiro, (69) 4062-9026
Rondônia, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.
13.1.1. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer
relacionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do Concurso Público. O candidato deverá
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital.
13.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital
de retificação.
13.1.3. A Prefeitura Municipal de Cujubim e o IBADE não se responsabilizam por informações de
qualquer natureza, divulgados em sites de terceiros.
13.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais,
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comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todo o período de
validade do mesmo.
13.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, deverá
fazer a solicitação ao IBADE, até o último dia das inscrições, em caso de domingo ou feriado, até o
primeiro dia útil seguinte. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não cabendo,
portanto, acolhimento de recurso posterior relacionado a este subitem.
13.4.

Os

resultados

finais

serão

divulgados

na

Internet

nos

sites

www.ibade.org.br

e

www.cujubim.ro.gov.br e publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM.
13.5. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de
Cujubim/RO.
13.6. Acarretará a eliminação do candidato no Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros
editais relativos ao Concurso Público, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova.
13.7. A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao
interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de
vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de
validade do Concurso Público.
13.8. A convocação para posse será feita por meio de publicação no site www.cujubim.ro.gov.br e no
Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM.
13.9. O candidato que não atender a convocação para a apresentação dos requisitos citados no item 2 e
ANEXO I deste Edital, no prazo de 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios de
Rondônia - AROM, será automaticamente excluído do Concurso Público.
13.10. A posse dos candidatos dar-se-á no Gabrinete do Chefe do Executivo.
13.11. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer etapa do
presente Concurso Público, valendo, para esse fim, o resultado final divulgado nas formas previstas no
subitem 13.4.
13.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto ao IBADE por meio do e-mail:
atendimento@ibade.org.br, até a publicação do resultado final do Certame e após, junto a prefeitura
Municipal de Cujubim/RO, sob sua responsabilidade.
13.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações
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em dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do
presente Concurso Público.
13.14. O candidato aprovado no Concurso Público, quando convocado para posse e efetivo exercício do
cargo, será submetido a Exame Médico Admissional para avaliação de sua capacidade física e mental,
cujo caráter é eliminatório e constitui condição e pré-requisito para que se concretize a posse. Correrá
por conta do candidato a realização de todos os exames médicos necessários solicitados no ato de sua
convocação.
13.15. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da
Comissão do Concurso Público e do IBADE e, em última instância administrativa, pela Procuradoria do
Município de Cujubim/RO.
13.16. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ANEXO I deste Edital, deverão ter o
reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente.
13.17. A Prefeitura Municipal de Cujubim/RO e o IBADE não se responsabilizam por quaisquer textos,
apostilas, cursos, referentes a este Concurso Público.
13.18. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do Concurso Público
são de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua
disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato.
13.19. O IBADE e a Prefeitura do Município de Cujubim/RO reservam-se o direito de promover as
correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do presente Certame ou posterior ao mesmo,
em razão de atos não previstos ou imprevisíveis.
13.20. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas
previstas neste edital, integram o cadastro de reserva.
13.21. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Concurso Público e a apresentação para
exames pré-admissionais correrão a expensas do próprio candidato.
13.22. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondados e para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual
ou superior a cinco.
13.23. Integram este Edital, os seguintes Anexos:
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS;
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO;
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;
ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS; E
ANEXO V - MODELO EXPLICATIVO PARA A ENTREGA DOS TÍTULOS.
Cujubim/RO, 27 de junho 2018.
PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
Legendas: * AC= Ampla concorrência / ** PCD = Pessoas com deficiência
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGA
CÓD

CARGO

REQUISITO

HORÁRIA
SEMANAL

F01

FISCAL DE RENDA

F02

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO
ENSINO FUNDAMENTAL
COMPLETO

VAGA
AC*

VAGA

TOTAL

PARA

DE

PCD**

VAGAS

SALÁRIO
BASE INICIAL

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 800,00

VAGA

TOTAL

PARA

DE

PCD**

VAGAS

01

05

ENSINO MÉDIO COMPLETO
CARGA
CÓD

CARGO

REQUISITO

HORÁRIA
SEMANAL

M01

AGENTE ADMINISTRATIVO

ENSINO MÉDIO COMPLETO
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40 HORAS

VAGA
AC*
04

SALÁRIO
BASE INICIAL
R$ 1.150,00

M02

PROFISSIONAL DA SAÚDE –
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

M03

PROFISSIONAL DA SAÚDE –
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

M04

PROFISSIONAL DA SAÚDE –
TÉCNICO DE LABORÁTÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

M05

TÉCNICO EM SUPORTE E
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
DE INFORMÁTICA

ENSINO MÉDIO COMPLETO +
CURSO PARA AREA DE
ATUAÇÃO
COM
O
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE (CRO).
ENSINO MÉDIO COMPLETO +
CURSO PARA A ÁREA DE
ATUAÇAO
COM
O
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO
DE
CLASSE
(COREN)
ENSINO MÉDIO COMPLETO +
CURSO PARA AREA DE
ATUAÇÃO
COM
O
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE (CRF).
ENSINO MÉDIO COMPLETO +
CURSO PARA ÁREA DE
ATUAÇÃO

ENSINO SUPERIOR COMPLETO
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40 HORAS

01

-

01

R$ 900,00

40 HORAS

04

01

05

R$ 900,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 900,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.200,00

CARGA
CÓD

CARGO

REQUISITO

HORÁRIA
SEMANAL

S01

S02

S03

S04
S05

S06

CURSO
SUPERIOR
EM
SERVIÇO SOCIAL COM O
ASSISTENTE SOCIAL
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE
CURSO SUPERIOR EM
CIÊNCIAS CONTÁBEIS OU
ADMINISTRAÇAO OU
CONTROLADOR INTERNO
DIREITO COM O RESPECTIVO
REGISTRO NO CONSELHO DE
CLASSE.
CURSO
SUPERIOR
EM
FONOAUDIOLOGIA COM O
FONOAUDIÓLOGO
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE
CURSO
SUPERIOR
EM
PEDAGOGO SUPERVISOR – 40 HORAS
PEDAGOGIA.
CURSO
SUPERIOR
EM
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
DIREITO + REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE OAB
LICENCIATURA PLENA NA
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
DISCIPLINA DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS – 40 HORAS
BIOLÓGICAS
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VAGA
AC*

VAGA

TOTAL

PARA

DE

PCD**

VAGAS

SALÁRIO
BASE INICIAL

40 HORAS

03

-

03

R$ 2.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 3.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 2.000,00

40 HORAS

04

-

04

R$ 1.794,02

40 HORAS

01

-

01

R$ 5.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.794,02

S07

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA –
40 HORAS

S08

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – 40
HORAS

S09

PROFESSOR DE HISTÓRIA – 40
HORAS

S10

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA –
40 HORAS

S11

PROFESSOR DE LÍNGUA
PORTUGUESA – 40 HORAS

S12

PROFESSOR DE MATEMÁTICA – 40
HORAS

S13

PROFESSOR SÉRIES INICIAIS PEDAGOGIA – 40 HORAS

S14

PROFISSIONAL DA SAÚDE –
BIOMÉDICO

LICENCIATURA PLENA NA
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA.
LICENCIATURA PLENA NA
DISCIPLINA DE GEOGRAFIA.
LICENCIATURA PLENA NA
DISCIPLINA DE HISTÓRIA
GERAL
LICENCIATURA PLENA NA
DISCIPLINA
DE
LÍNGUA
INGLESA
LICENCIATURA PLENA NA
DISCIPLINA DE LETRAS
LICENCIATURA PLENA NA
DISCIPLINA
DE
MATEMÁTICA.
CURSO
SUPERIOR
EM
PEDAGOGIA
COM
HABILITAÇÃO PARA SÉRIES
INICIAIS
CURSO SUPERIOR EM
BIOMEDICINA COM O
RESPECITVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE
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40 HORAS

01

-

01

R$ 1.794,02

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.794,02

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.794,02

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.794,02

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.794,02

40 HORAS

02

-

02

R$ 1.794,02

40 HORAS

10

-

10

R$ 1.794,02

40 HORAS

01

-

01

R$ 2.000,00

S15

S16

S17

S18

S19

S20

CURSO SUPERIOR EM
ODONTOLOGIA COM O
RESPECTIVO REGISTRO
NO CONSELHO DE
CLASSE
CURSO SUPERIOR EM
PROFISSIONAL DA SAÚDE –
ENFERMAGEM COM O
ENFERMEIRO
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE
CURSO SUPERIOR EM
PROFISSIONAL DA SAÚDE FARMÁCIA OU FARMÁCIA
FARMACÊUTICO
GENERALISTA
CURSO SUPERIOR EM
PROFISSIONAL DA SAÚDE –
FISIOTERAPIA COM
FISIOTERAPEUTA
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE
CURSO SUPERIOR EM
PROFISSIONAL DA SAÚDE – MÉDICO MEDICINA COM O
CLÍNICO GERAL
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE.
CURSO SUPERIOR EM
PROFISSIONAL DA SAÚDE NUTRIÇÃO COM O
NUTRICIONISTA
RESPECITVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE.
PROFISSIONAL DA SAÚDE CIRURGIÃO DENTISTA
(ODONTÓLOGO)
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40 HORAS

01

-

01

R$ 2.000,00

40 HORAS

04

-

04

R$ 2.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 2.500,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 2.000,00

40 HORAS

05

-

05

R$ 5.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 2.000,00

S21

PROFISSIONAL DA SAÚDE –
PSICÓLOGO CLÍNICO

S22

PSICÓLOGO EDUCACIONAL

S23

PSICÓLOGO SOCIAL

S24

PSICOPEDAGOGO

CURSO SUPERIOR EM
PSICOLOGIA COM O
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE.
CURSO
SUPERIOR
EM
PSICOLOGIA
+
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA
DE
ATUAÇÃO,
COM
O
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE.
CURSO
SUPERIOR
EM
PSICOLOGIA
+
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA
DE
ATUAÇÃO,
COM
O
RESPECTIVO REGISTRO NO
CONSELHO DE CLASSE.
CURSO SUPERIOR EM
PEDAGOGIA COM
ESPECIALIZAÇÃO EM
PSICOPEDAGOGIA.
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40 HORAS

01

-

01

R$ 2.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 1.000,00

40 HORAS

01

-

01

R$ 2.500,00

40 HORAS

03

-

03

R$ 2.000,00

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTOS

DATAS PREVISTAS

Período de inscrições pela Internet

02/07 a 05/08/2018

Solicitação de isenção do valor da inscrição

04/07 a 06/07/2018

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas

18/07/2018

Recurso contra o indeferimento da isenção

19/07 e 20/07/2018

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção

31/07/2018

Último dia para pagamento do boleto bancário

06/08/2018

 Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
 Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com
Deficiência – PCD

22/08/2018

 Divulgação preliminar das inscrições
 Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos
candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD

23/08 e 24/08/2018

 Recursos contra o resultado das inscrições preliminares
 Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência
– PCD
 Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares

11/09/2018

 Divulgação da homologação das inscrições
 Divulgação dos locais da Prova Objetiva
Realização da Prova Objetiva

16/09/2018

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas)

18/09/2018

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

19/09 e 20/09/2018

 Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva

15/10/2018

 Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva
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 Resultado preliminar da Prova Objetiva
Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva

16/10 e 17/10/2018

 Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova
Objetiva
 Resultado final da Prova Objetiva

24/10/2018

 Resultado final dos cargos de Ensino Fundamental e Ensino Médio
 Convocação para a Prova de Títulos – Ensino Superior
Entrega dos Títulos

29/10 e 30/10/2018

Resultado preliminar da Prova de Títulos

21/11/2018

Prazo para recurso contra o resultado preliminar da Prova de Títulos
 Respostas aos recursos e resultado final da Prova de Títulos
 Resultado final do Certame para os cargos do Ensino Superior

22/11 e 23/11/2018

12/12/2018

* O cronograma previsto poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério do Ibade e da Prefeitura de Cujubim/RO.
ANEXO III - CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ
UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS
ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.
CARGOS DE ENSINO SUPERIOR: TODOS OS CARGOS.
LÍNGUA PORTUGUESA: A Comunicação: linguagem, texto e discurso. O texto, contexto e a
construção dos sentidos. Coesão e coerência textuais. Intertextualidade e polifonia. A Língua: norma
culta e variedades linguísticas; dialetos e registros, gíria. Língua padrão: ortografia, acentuação e
pontuação. Semântica: denotação e conotação. Figuras de linguagem. Sinonímia, antonímia, homonímia,
parônima. Polissemia e ambiguidade. Morfologia: estrutura e processos de formação de palavras.
Classes de palavras: flexões, emprego e valores semânticos, com ênfase em verbos, pronomes,
conjunções e preposições. Sintaxe: Termos e Orações coordenadas e subordinadas. Concordância
nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. Sentido denotativo e conotativo
(figurado).
RACIOCÍNIO LÓGICO: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números
relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação). Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e
operações. Expressões numéricas. Equações do 1° e 2° graus. Sistemas de equações do 1° e 2° graus.
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Inequações. Funções do 1º e 2º grau. Estudo do triângulo retângulo. Relações métricas no triângulo
retângulo. Relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente). Teorema de Pitágoras. Ângulos.
Geometria – Área, Volume e Perímetro. Sistema de medidas de tempo, sistema métrico decimal.
Números e grandezas proporcionais, razões e proporções. Regra de três simples e composta.
Porcentagem. Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante. Média Aritmética simples e
ponderada. Raciocínio Lógico.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Windows 7 e Windows 10. Sistemas Operacionais: Funções dos
Sistemas Operacionais. Pacote Office. Pacote Google Docs. Utilização de Mala Direta. Planilhas
eletrônicas: Elaboração de gráficos, fórmulas e planilhas. Conhecimentos sobre Internet e Intranet.
Envio e recebimento de E-mails. Segurança digital, antivírus, firewall, backup. Conhecimentos sobre
Hardware. Software Livre. Noções de rede e impressão em rede. Conceito de computação em nuvem.
Armazenamento de dados na nuvem. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas. Segurança da informação.
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO:
ASSISTENTE SOCIAL
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Parâmetros para atuação de Assistentes Sociais nas Políticas de Saúde. Análise de conjuntura.
Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão. Serviço Social e formação profissional. Metodologia
do Serviço Social. Desafios do Serviço Social na contemporaneidade. Atuação do Serviço Social na
administração de políticas sociais. Planejamento Estratégico e Planejamento Participativo. Serviço Social
e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal. O projeto ético-político profissional do Serviço Social. Serviço
Social e a Política de Saúde Mental. Sistema Único da Assistência Social. Estatuto da Criança e do
adolescente (Lei n.º 8.069/90). Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93). Lei nº. 8.842/94 que
fixa a Política Nacional do Idoso. Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/06. Reforma Psiquiátrica. Política
Nacional de Saúde Mental - Lei Paulo Delgado – Lei nº 10.216/01. Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) Portaria Nº 3.088/11. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) – Portaria GM/MS nº 2.488/11.
Política Nacional de Humanização (PNH) Ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.
Vigilância à Saúde. Doenças de Notificação Compulsória. Processo saúde-doença. Código de Ética
Profissional.
CONTROLADOR INTERNO
Matéria Constitucional de: Direitos e Garantias Fundamentais. Direito financeiro, tributário e comercial,
competências federativas (União, Estados e Municípios), Sistema Tributário Nacional. Código Tributário
Nacional. Contabilidade Pública: Princípios Contábeis Fundamentais (aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade). Patrimônio: Componentes Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou
Patrimônio Líquido). Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. Conta: Conceito. Débito,
Crédito e Saldo. Teorias, Função e Estrutura das Contas. Contas Patrimoniais e de Resultado. Sistema de
Contas. Plano de Contas. Provisões em Geral. Escrituração. Conceito e Métodos. Lançamento Contábil:
36

Rotinas e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. Escrituração de
operações típicas. Livros de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções, Formas de Escrituração. Erros de
Escrituração e suas Correções. Sistema de Partidas Dobradas. Balancete de Verificação. Balanço
Patrimonial: Obrigatoriedade e Apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. Classificação das
Contas. Critérios de Avaliação do Ativo e do Passivo. Avaliação de investimentos. Levantamento do
Balanço de acordo com a Lei. Demonstração do Resultado do Exercício: Estrutura, Características e
Elaboração de acordo com a Lei. Apuração da Receita Líquida. Contabilidade Pública. Matéria
Administrativa: Organização administrativa do Município: administração direta e indireta. Autarquias,
fundações públicas. Sociedades de economia mista. Atos administrativos: conceito, requisitos,
elementos, pressupostos e classificação. Vinculação e discricionariedade. Revogação e invalidação.
Licitação: conceito, finalidades, princípios e objeto. Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e
vedação. Procedimento, revogação e anulação. Sanções penais. Normas gerais de licitação. Contratos
administrativos: conceito, peculiaridades e interpretação. Formalização. Execução. Inexecução, revisão e
rescisão. Agentes Públicos: servidores públicos. Organização do serviço público. Normas constitucionais
concernentes aos servidores públicos. Direitos e deveres dos servidores públicos. Responsabilidades dos
servidores públicos. Serviços públicos: conceito e classificação. Regulamentação e controle. Requisitos do
serviço e direitos do usuário. Competências para prestação do serviço. Serviços delegados a particulares.
Concessões, permissões e autorizações. Convênios e consórcios administrativos. Domínio público:
conceito e classificação dos bens públicos. Administração, utilização e alienação dos bens públicos.
Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos. Aquisição de bens pela
Administração. Responsabilidade civil da Administração. Controle da Administração Pública: conceito,
tipos e formas de controle. Controle interno e externo. Controle parlamentar. Controle pelos tribunais de
contas. Controle jurisdicional. Meios de controle jurisdicional. Princípios Básicos da Administração
Pública. Legislação: Lei nº 4.320 de 17/03/64 (Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal). Lei nº 5.172, de 25/10/ 66 (Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais
de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios). Lei nº 8.666 de 21/06/93 (institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública) com alterações da Lei nº 8.883/94 e suas
atualizações. Lei nº 10.520 de 17/07/2002 (institui modalidade de licitação denominada pregão). Lei
Complementar 101 de 04/05/2000 (Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal). Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003 (Dispõe sobre o Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competências dos Municípios e Distrito Federal). Lei Orgânica
do Município de Cujubim/RO.
FONOAUDIÓLOGO
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Sistema do Aparelho Auditivo: bases anatômicas e funcionais. Audiologia Clínica.
Procedimentos subjetivos de testagem audiológica - indicação, seleção e adaptação do aparelho de
ampliação sonora individual. Audiologia do Trabalho: ruído, vibração e meio-ambiente. Audiologia
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Educacional. Neurofisiologia do Sistema Motor da Fala. Funções Neolinguísticas. Sistema Sensóriomotor-oral - etapas evolutivas. Desenvolvimento da linguagem. Características fonoaudiológicas.
Avaliação mio-funcional. Tratamento fonoaudiológico. Distúrbio da voz. Disfonias. Aspectos
preventivos. Avaliação e fonoterapia. Distúrbio de Linguagem da Fala e da Voz decorrentes de fatores
neurológicos congênitos, psiquiátricos, psicológicos e socioambientais. Desvios fonológicos. Fisiologia de
deglutição. Desequilíbrio da musculação orofacial e desvios da deglutição. Prevenção, avaliação e
terapia mio-funcional. Disfonias: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiológico. Distúrbio da
Aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica.
Aleitamento materno: vantagens - fisiologia da lactação. Assistência Fonoaudiológica Domiciliar
(Reabilitação Baseada na Comunidade - RBC). Código de ética profissional.
PEDAGOGO SUPERVISOR – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: O papel do supervisor na escola:
conceituação e evolução histórica. História da Educação e da Pedagogia. Filosofia, Sociologia e
Psicologia da Educação. Organização do sistema educacional. Planejamento de ensino - importância e
requisitos gerais. O projeto político pedagógico. Inclusão Escolar. Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Setores da Supervisão: planejamento comunicação - material didático, ensino - assistência ao professor - visitas e reuniões - assistência ao
educando - disciplina - atividades extra classe - relações com a comunidade - arquivo – avaliação.
Educação construtivista. Métodos, teorias e/ou sistemas educacionais de: Freinet, Montessori, Waldorf,
Freire, Decroly, Piaget, Wallon, Vygotsky, Morin e Perrenoud. Teoria da Aprendizagem Social de Albert
Bandura, Teoria de Ensino de Jerome Bruner, Teoria da Aprendizagem Significante de Carl Rogers,
Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Especificidades da escola pública. Dinâmica
da Sala de Aula. Interesses e objetivos: o consensual e o conflitante. A Origem da Supervisão. A Função
Supervisora no Contexto Histórico Brasileiro. A Supervisão nos Dias Atuais. A Autoridade Escolar e sua
Historicidade. A Supervisão Escolar: um urgente desafio. Prática e Supervisão. O Pano de Fundo
Político. A Formação de Professores para a Mudança: papel da supervisão. Resolução de Problemas.
Plano de Ação. Avaliação do Plano de Ação. A Municipalização do Ensino no Brasil.
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
Direito Administrativo: Conceito. Objeto. Fontes. Princípios Constitucionais. Poderes da Administração.
Deveres. O uso e o abuso do poder. Organização administrativa brasileira. Da Organização
Administrativa: Administração direta e indireta. Autarquias. Fundações Públicas. Empresas Públicas.
Sociedades de Economia Mista. Poderes administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico,
regulamentar, disciplinar e de polícia. Processo administrativo disciplinar. Do ato administrativo:
conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie. Sanções penais. Peculiaridades e Interpretação dos
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Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Serviços delegados (concessões, permissões e
autorizações), convênios e consórcios. Direitos e deveres. Responsabilidades. Direitos dos Usuários.
Controle da administração pública: Controle interno. Controle externo, inclusive a cargo do Tribunal de
Contas. Controle jurisdicional. Sistema de Contencioso administrativo e Sistema de jurisdição una.
Instrumentos do controle jurisdicional. Investidura. Domínio Público: Bens públicos. Administração,
utilização e alienação de bens públicos. Imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração de bens
públicos. Aquisição de bens pela administração. Responsabilidade Civil da Administração. Poder de
polícia. Desapropriação. Lei de Improbidade Administrativa. Direito Constitucional: Constituição:
Conceito. Classificação das Constituições. Poder Constituinte Originário e Poder Constituinte Derivado:
Características. Emenda à Constituição. Hierarquia das Normas Jurídicas. Princípio da Supremacia da
Constituição. Revisão Constitucional. Controle de Constitucionalidade das Leis. Normas
Constitucionais: Eficácia. Aplicabilidade. Interpretação. Integração. Direitos e garantias fundamentais:
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Da nacionalidade. Dos direitos políticos. Dos
partidos políticos. Princípios do Estado de Direito: legalidade, igualdade, controle judiciário. Garantias
constitucionais: Conceito. Classificação. Mandado de Segurança. Direito de petição. Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos. Federação: Soberania e autonomia do Estado Federal. Da Organização do
Estado. Repartição de competências. Intervenção Federal nos Estados e nos Municípios. Divisão de
poderes. A unidade do Poder Estatal. Princípios e normas da Administração Pública. Servidores
Públicos. Da Organização dos Poderes. Poder Legislativo. Poder Judiciário. Poder Executivo. Funções
Essenciais à Justiça. Direito Tributário: Conceito. Conteúdo. Natureza. Autonomia. Fontes. Relação com
o Direito Financeiro. Sistema Constitucional Tributário: Princípios constitucionais do Direito Tributário.
Limitações do Poder de Tributar. Competência tributária. Impostos da União, dos Estados e dos
Municípios. Capacidade tributária. Legislação tributária: vigência no tempo e no espaço. Aplicação.
Hermenêutica tributária. Interpretação e integração de legislação tributária no Código Tributário
Nacional. Norma Tributária: Incidência. Vigência. Aplicação. Interpretação. Tributos: Conceito.
Natureza Jurídica. Classificação. Espécies. Direito Processual: Jurisdição: Conceito. Características.
Poderes. Princípios. Espécies. Competência: Espécies. Modificações. Prevenção. Incompetência. Conflito
de competência. Ação: Conceito. Natureza Jurídica. Condições. Classificação. Elementos. Cumulação de
ações. Processos: Conceito. Espécies. Procedimento. Princípios. Pressupostos. Formação do Processo.
Prazos: Conceito. Classificação. Princípios. Comunicação. Preclusão. Decadência. Sujeitos da Relação
Processual: Das partes e dos procuradores. Do Juiz. Do Ministério Público. Dos Órgãos Auxiliares da
Justiça. Sujeitos. Capacidade. Representação. Substituto processual. Litisconsórcio e suas espécies:
Assistência. Intervenção de terceiros. Oposição. Nomeação à autoria. Chamamento ao processo. Dos
Atos processuais: Forma, tempo e lugar. Teorias das Nulidades. Preclusão. Decadência. Do
Procedimento Ordinário: Peculiaridades. Do Da Petição inicial: Conceito. Requisitos. Pedido. Juízo de
Admissibilidade. Aditamento. Indeferimento. Do Pedido: Espécies. Modificação. Cumulação. Da
Resposta do Réu: Contestação. Exceções. Reconvenção. Da Revelia: Conceito. Caracterização. Efeitos.
Das providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Da Antecipação da Tutela.
Da Prova: Conceito. Modalidades. Princípios Gerais. Espécies. Objeto. Ônus. Valoração. Da Audiência
de Instrução e Julgamento. Da Sentença. Da coisa Julgada. Dos Recursos: Conceito. Princípios.
Fundamentos. Classificação. Pressupostos de Admissibilidade. Efeitos. Juízo de mérito. Apelação.
Agravo de Instrumento. Agravo Retido. Recurso Extraordinário. Recurso Especial. Recurso Ordinário.
Embargos de Declaração. Embargos Infringentes. Embargos de Divergência. Da Ação Rescisória. Das
Nulidades. Do Processo de Execução: Pressupostos. Princípios. Espécies. Penhora. Avaliação.
Arrematação. Incidentes. Da defesa dos Executados. Dos Embargos do Devedor: Natureza Jurídica.
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Procedimento. Dos Embargos de Terceiro: Natureza Jurídica. Legitimidade. Procedimento. Da Execução
Fiscal (Lei nº 6.830/80 dívida ativa): características. Processamento. Da Ação Monitória. Do Processo
Cautelar: Disposições Gerais. Poder Geral de Cautela. Requisitos para o deferimento da medida cautelar.
Dos Procedimentos cautelares Específicos: Arresto. Sequestro. Busca e apreensão. Exibição. Produção
antecipada de provas. Arrolamento de bens. Justificação. Protestos. Da ação de consignação em
pagamento. Das ações possessórias. Da ação de Usucapião. Do Mandado de Segurança. Da Ação
popular. Conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade
do cargo. Direito Previdenciário: Seguridade Social. Conceituação e Princípios Constitucionais. - Saúde,
Previdência Social e Assistência Social. - Da organização da Seguridade Social. - Do financiamento da
Seguridade Social.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: Teorias da origem da vida.
Classificação dos seres vivos. Teorias evolucionistas. Recursos naturais renováveis e não renováveis.
Estrutura e composição da célula. Funções celulares. DNA, reprodução e hereditariedade. trocas
genéticas. Introdução à microbiologia e sua importância. Seres vivos: Características dos seres vivos,
Ciclo de vida, Reprodução. Reinos: Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Monera. Ser Humano: Conceito e
morfologia da célula e tecidos humanos. Sistemas do ser humano: Respiratório, Reprodutor, Digestivo,
Circulatório, Excretório, Endócrino, Locomotor e Nervoso. Ecologia: Conceitos Básicos em Ecologia.
Estudos de População. Relação entre Ambiente e Seres Vivos e desses entre si. Estudos de Comunidade
ou Biocenose. Energia e Matéria no Ecossistema. Efeitos da Degradação Ambiental. Relações ecológicas.
Eutrofização e seus efeitos. Sucessão ecológica. Biomas brasileiros. fatores bióticos e abióticos.
Microbiologia ambiental. Microorganismos como indicadores de poluição. Microbiologia Geral:
bactérias, fungos e vírus. Organismos indicadores de contaminação. Estrutura Atômica. Tabela
Periódica. Ligações Químicas. Funções Químicas. Reações Químicas. Física: Cinemática, Dinâmica,
Óptica, Termologia, Eletricidade, Ondas e Magnetismo.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
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conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: História, conceitos, princípios,
finalidades e objetivos da Educação Física. Os conteúdos nas aulas de Educação Física Escolar: Jogos,
Esporte, Lutas, Ginástica, Dança. Os procedimentos didático-metodológicos do ensino da Educação
Física. As concepções e as tendências pedagógicas da Educação Física Escolar. As concepções abertas no
ensino da Educação Física Escolar. O lúdico nas aulas de Educação Física. O esporte no contexto escolar.
As concepções do esporte. O fenômeno esportivo enquanto realidade educacional. Condicionamento
físico, legislação, metodologia, métodos gímnicos, organização e pedagogia. Fundamentos, regras,
equipamentos e instalações utilizadas nos esportes: atletismo, basquetebol, ginástica olímpica (artística),
handebol, futebol e voleibol. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica, fisiologia do esforço e
socorros de urgência. Contextualização sócio-política da Educação Física: Esporte na escola (teoria e
prática conscientizadora). A cultura popular, o lazer e a Educação Física escolar de séries iniciais e
educação infantil. O jogo: Características sócio-afetivas, motoras e cognitivas. Jogo cooperativo. O Ensino
da Educação Física no Ensino Fundamental: Procedimentos metodológicos e de avaliação. Seleção de
conteúdos. A Educação Física com instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação
Física: ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural e meio ambiente. A corporalidade e a
ludicidade no ambiente escolar. Linguagem corporal e cultura. Corpo e poder: disciplina e controle.
Metodologia de ensino de Educação Física.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: O espaço geográfico brasileiro.
Aspectos geográficos das grandes regiões brasileiras, segundo a classificação do IBGE. Os elementos
mais expressivos do quadro natural da região Norte. Os principais problemas sociais e econômicos da
Região Norte. Utilização dos documentos cartográficos (mapas, gráficos e tabelas) no ensino de
Geografia. Os principais aspectos do quadro natural brasileiro. A questão ambiental no Brasil. A
ocupação produtiva do espaço brasileiro. O crescimento e a dinâmica da população brasileira. Os
desequilíbrios regionais no país. Os solos e as atividades agrícolas. Os climas e as atividades agrícolas.
Os principais sistemas agrícolas do mundo. Paisagem urbana. Funções urbanas e redes de cidades.
Problemas ambientais das grandes cidades. A infraestrutura urbana. A Geografia: conceituação, divisão
e importância. Principais elementos de um mapa. As curvas de nível na análise físico-geográfica. A
fisionomia da superfície terrestre. A geocronologia. A Terra no Espaço. A Litosfera. A Atmosfera e
Climas. A Hidrosfera. A vida vegetal e animal da Terra. A dinâmica da litosfera e os seus efeitos
geológicos e geográficos. Orientação e Coordenadas Geográficas. Geografia da População. Geografia
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Urbana. Meio Ambiente e Políticas Ambientais. A gênese a evolução do relevo terrestre. A
compartimentação do relevo terrestre. Os corpos rochosos e os solos. A dinâmica atmosférica e os tipos
climáticos. A dinâmica das superfícies líquidas. A população mundial. A distribuição e os movimentos
da população na superfície terrestre. A população e as atividades econômicas. O ser humano e a
utilização dos recursos naturais. A população e o meio ambiente. Reconhecimento dos Domínios: O
domínio Amazônico, O domínio da Caatinga, O domínio do cerrado, O domínio da araucária, O
domínio da Pradaria, O domínio dos Mares de Morros, As faixas de transições, Os Continentes: Europa,
Ásia, África, América – quadro natural, histórico, geopolítico, humano, econômico e social, Oceania:
quadro natural, histórico, geopolítico, humano, econômico e social, As Regiões Polares: quadro natural,
humano, e pesquisas científicas. Os conflitos étnicos. As ações em defesa do meio ambiente. Os
problemas ambientais e suas causas. As catástrofes ambientais naturais e de causas antrópicas. A
América Latina, a África e a Ásia. Nacionalismos, separatismos e os focos de tensão mundial. Os blocos
econômicos e os interesses políticos. Os aspectos econômicos e políticos da União Europeia. A América
Anglo Saxônica. A Divisão Internacional do Trabalho e da Produção. O Estado Nacional e a
Globalização. O Capitalismo e a formação do espaço geográfico mundial. Guerra Fria e a nova ordem
mundial. As mudanças no mundo globalizado: ambiente, tecnologia, economia e sociedade. Os blocos
econômicos e as potências atuais. Geografia do Brasil: quadro natural, histórico, geopolítico, humano,
econômico e social. A modernização e a inserção do Brasil no mundo globalizado.
PROFESSOR DE HISTÓRIA – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: Grécia e Roma Antiga. As
Civilizações do Antigo Oriente: Hebreus, Fenícios e Persas. As Civilizações Mesopotâmicas: Sumérios,
Acádios, Assírios, Amorritas e Caldeus. Escravismo na Antiguidade. O feudalismo. A Expansão
Marítimo-comercial. Colonização europeia na América. Brasil e o Sistema Colonial. O escravismo no
Brasil. O Fim do Antigo Sistema Colonial na América espanhola e portuguesa. As revoluções americanas
e a revolução francesa. A Revolução Industrial. O Imperialismo e o neocolonialismo. A Primeira Guerra
Mundial. A crise de 1929. As Revoluções Socialistas na URSS, África e América Latina. Nazismo e
Fascismo. A Segunda Guerra Mundial. O populismo na América Latina. A Guerra Fria. A
descolonização da Ásia e da África. A globalização e o neoliberalismo. BRASIL: Períodos PréColonizador, Colonial, Imperial, República Velha, A Era Vargas, República Democrática (1946 a 1964), O
Regime Militar (1964 a 1985) e a Redemocratização (A República de 1985 aos dias atuais). Os regimes
militares na América Latina. Os Blocos e/ou Acordos Econômicos no Mundo. Atualidades: Econômicas,
Sociais, Políticas, Culturais e Religiosas.
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
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Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: Metodologia do ensino da língua
estrangeira. Proposta curricular da língua estrangeira moderna. O ensino de língua para a comunicação.
Dimensões comunicativas no ensino de inglês. Construção da leitura e escrita da língua estrangeira. A
linguagem oral do inglês. Aspectos gramaticais da língua inglesa. Compreensão de texto. Preposições.
Pronomes. Comparação de adjetivos. Superlativos. Todos os tempos verbais e formas afirmativa,
negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares (Passado). Falsos cognatos. Falsos Verbos.
Conjunções. Plural. Discurso indireto. Caso genitivo. Fonologia.
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: Análise Textual. Elementos
característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-literários. Função da linguagem.
Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem. Relações de intertextualidade. Informações explícitas e
implícitas veiculadas. Níveis de linguagem. Relações lógico-discursivas (causalidade, temporalidade,
conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre
parágrafos, períodos ou orações). Coesão e coerência. Relação de sentido entre palavras (sinonímia,
antonímia, hiperonímia). Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de recursos lexicais e gramaticais. Usos
metafóricos e metonímicos das palavras e expressões. Língua oral e língua escrita. Implicações sócio
históricas dos índices contextuais e situacionais na construção da imagem de locutor e interlocutor
(marcas dialetais, níveis de registros, jargão, gíria). Análise Linguística: Gramática normativa, descritiva
e internalizada. Concepção de erro. Processo de formação de palavras. Colocação pronominal. Regência
verbal e nominal. Concordância verbal e nominal. Ortografia, acentuação e pontuação. Figuras de
linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria Literária: Conceito de Literatura. Estilos de época.
Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial. Barroco. Arcadismo. Romantismo.
Realismo. Naturalismo. Parnasianismo. Simbolismo. Pré-Modernismo. Modernismo. Tendências
Contemporâneas. Ensino da Língua Portuguesa: O trabalho com a oralidade na escola. Ensino e
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avaliação em leitura. Ensino e avaliação na produção de texto. Ensino e avaliação de gramática.
Semântica. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. Morfossintaxe:
classificação das palavras, emprego e flexão. Estrutura e formação de palavras. o período-classificação.
orações coordenadas e subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência,
concordância e colocação.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: O papel do lúdico no ensino da
Matemática. A resolução de problemas e o ensino-aprendizagem de Matemática. Jogos nas aulas de
Matemática. Número e suas operações (Número, álgebra, geometria, medidas e estatística). Regra de
Três e proporções. Cálculos algébricos: produtos notáveis, fatoração de expressões algébricas. Sistemas
de Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, ângulo, tempo. Geometria Analítica: ponto
e reta, circunferência, secções cônicas. Equações, inequações e sistemas polinomiais de 1º e 2º graus.
Estudo de Funções: 1° e 2° Graus, logarítmica, exponencial, trigonométricas. Aprender e ensinar
Matemática no ensino fundamental. O professor e o saber matemático. Aluno e o saber matemático.
Estatística: termos de uma pesquisa estatística, Representação Gráfica, medidas de tendência central,
medidas de dispersão, testes de significância. As relações professor-aluno e aluno-aluno. Avaliação em
Matemática. Geometria Plana e espacial. Sequências e progressões. - Matrizes e Determinantes. Sistemas
Lineares. Análise Combinatória. - Matemática Financeira: Juros simples e compostos, juros e funções.
Trigonometria: no triângulo retângulo e triângulos quaisquer. Polinômios e Equações Algébricas.
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS – PEDAGOGIA – 40 HORAS
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: Processos de ensino aprendizagem:
conceituação apropriação e elaboração de conceitos científicos. Mediação professor-aluno,
procedimentos metodológicos e teoria da atividade. Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento.
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A infância e sua singularidade na educação básica: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e
aprendizagem. Direitos de aprendizagem do aluno. Sequências didáticas. Projetos de ensino nas séries
iniciais. Diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental I. Autores: Vygotsky, Piaget, Paulo
Freire, Dermeval Saviani, Emília Ferreiro e seus seguidores. Conceito e diferenças entre: hipóteses de
escrita, hipóteses de leitura, estratégias de leitura e de heterogeneidade. Metodologias diferenciadas na
sala de aula para atender especificidades sobre as demandas de aprendizagem. Eixos temáticos de
língua portuguesa: oralidade, leitura, escrita, produção textual, valorização da cultura escrita,
alfabetização, letramento e gêneros textuais orais e escritos. Processo de avaliação: avaliação diagnóstica,
avaliação do/no processo de alfabetização e letramento. Os campos conceituais da Matemática:
numéricos, algébricos, geométricos e tratamento da informação. Política nacional de educação inclusiva
e trabalho pedagógico. O Ensino Fundamental na Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - BIOMÉDICO
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Higiene e boas práticas no laboratório: biossegurança. Riscos gerais. Descarte de substâncias
químicas e biológicas. Princípios de lavagem e esterilização de material. Vidrarias e equipamentos
utilizados no laboratório. Aplicação dos princípios básicos e fundamentos de: Enzimoimunoensaio.
Fluorometria. Fotometria. Turbidimetria. Nefelometria. Eletroforese. Quimioluminescência.
Radioimunoensaio e Microscopia. Procedimentos pré-analíticos: Obtenção. Conservação. Transporte e
manuseio de amostras biológicas destinadas à análise. Procedimentos analíticos aplicados às principais
dosagens laboratoriais: Exames bioquímicos. Dosagens bioquímicas do sangue. Uroanálise. Métodos
parasitológicos e Identificação microscópica. Isolamento e identificação de bactérias (meios de cultura,
identificação e antibiograma). Imunoglobulinas. Sistema complemento. Reações sorológicas
(aglutinação, precipitação, imunofluorescência) e rotina hematológica (hemostasia, coagulação, anemias
e hemopatias malignas). Observações gerais para todas as dosagens, curvas de calibração. Colorações
especiais e interpretação de resultados. Código de Ética Profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - CIRURGIÃO DENTISTA (ODONTÓLOGO)
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Anestesiologia. Cariologia. Cirurgia Oral Menor. Dentística Restauradora. Odontologia
Preventiva e Social. Endodontia. Periodontia. Diagnóstico Oral. Patologia Bucal. Materiais Dentários.
Odontopediatria e Radiologia Odontológica. Vigilância à Saúde: Vigilância Epidemiológica:
Epidemiologia das doenças bucais. Índices e indicadores em saúde bucal. Vigilância Sanitária:
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Biossegurança nos serviços odontológicos. Destinação dos resíduos odontológicos. Vigilância dos
produtos de interesse à saúde bucal. Vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público.
Promoção de Saúde e Prevenção das Doenças Bucais: Práticas educativas em saúde bucal. Métodos
preventivos em saúde bucal. Fatores de risco: Cárie dentária. Doença periodontal. Má oclusão. Câncer
bucal. Recursos Humanos em Saúde Bucal: Competências do Cirurgião-Dentista. Competências do
Técnico em Higiene Dental. Competências do Auxiliar de Consultório Dentário. Diagnóstico Oral e
Plano de Tratamento Odontológico: Principais lesões da cavidade oral. Noções Básicas de Dentística
Operatória: Preparo cavitário. Materiais restauradores. Noções Básicas de Periodontia. Noções Básicas
de Cirurgia Oral Menor. Noções Básicas de Odontopediatria. Urgências Odontológicas. Noções de
Informática aplicada à Odontologia. Registro de pacientes e ficha clínica. Farmacologia e Terapêutica.
Auditorias e perícias Odontológicas. Princípios de diagnóstico diferencial e biópsia. Abordagem do
paciente em quimioterapia e radioterapia. Implantes contemporâneos em Odontologia. Proteção do
complexo dentina/polpa. Tratamento das lesões em tecidos duros sem preparo de cavidades-tratamento
não invasivo. Tratamento endodôntico-obturações de canais. Restaurações com materiais provisórios.
Restaurações com cimentos de ionômero de vidro. Restaurações com amálgamas. Restaurações com
resinas compostas. Prótese. Prótese fixa. Prótese parcial removível. Prótese total. Código de Ética
Profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - ENFERMEIRO
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Noções de saúde coletiva e epidemiologia. Nutrição e dietética em saúde. Semiologia e
semiotécnica em enfermagem. Sistematização da assistência em Enfermagem. Processo do cuidar em
Enfermagem em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso).
Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças Transmissíveis. Processo do cuidar em Enfermagem
em Emergências e Urgências. Processo do cuidar em Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria.
Administração e Gerenciamento em Saúde. Saúde da Família e atendimento domiciliar. Biossegurança
nas ações de Enfermagem. Enfermagem em centro de material e esterilização. Programa Nacional de
Imunização. Código de Ética Profissional. Deontologia e bioética em Enfermagem.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - FARMACÊUTICO
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Planejamento e gestão da assistência farmacêutica. Seleção de medicamentos. Sistemas de
compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público.
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Armazenamento de medicamentos. Gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado. Aquisição e
licitação de medicamentos e outros produtos para a saúde. Seguimento Farmacoterápico de pacientes
em ambulatório. Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, Intervenção Farmacêutica e otimização da
farmacoterapia. Aspectos de biossegurança em farmácias. Farmacoepidemiologia. Farmacoeconomia.
Farmacovigilância. Estudos de utilização de medicamentos. Farmacoterapia baseada em evidências.
Análises farmacoeconômicas. Análise farmacêutica e controle de qualidade de medicamentos. Cálculos
de concentrações na manipulação farmacêutica. Interpretação de certificados de análise de
medicamentos. Estabilidade de medicamentos. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica. Formas
farmacêuticas sólidas, líquidas, semissólidas e estéreis: conceito, importância, aspectos biofarmacêuticos,
fabricação e acondicionamento. Sistemas de liberação de fármacos. Aspectos técnicos de infraestrutura
física e garantia de qualidade. Boas práticas de manipulação em farmácia. Farmacologia e
farmacoterapia. Reações adversas a medicamentos. Interações medicamentosas. Farmacologia e
farmacoterapia nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas. Farmacologia e farmacoterapia nas
doenças do sistema cardiovascular. Farmacologia e farmacoterapia nas doenças neoplásicas.
Farmacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação. Farmacologia e farmacoterapia nos distúrbios da
coagulação. Farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico. Segurança do processo de
utilização de medicamentos. produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e
descarte de medicamentos. Código de ética profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - FISIOTERAPEUTA
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Fisioterapia Geral: Efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de termoterapia –
fototerapia hidroterapia – massoterapia – cinesioterapia – eletroterapia – manipulação vertebral.
Fisioterapia em traumato-ortopedia e Reumatologia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia
Ginecologia e Obstetrícia. Fisioterapia em Pediatria, Geriatria e Neonatologia. Fisioterapia em
Cardiovascular. Amputação. Prótese e Órteses – Mastectomias. Fisioterapia em Pneumologia:
Fisioterapia respiratória. Fisioterapia Pulmonar – gasometria arterial, insuficiência respiratória aguda e
crônica. Infecção do Aparelho Respiratório. Avaliação Fisioterápica do paciente crítico. Ventilação
Mecânica. Fisioterapia na Saúde do Trabalhador: Conceito de Ergonomia. Doenças Ocupacionais
relacionadas ao trabalho. Práticas Preventivas no ambiente do trabalho. Assistência Fisioterapêutica
Domiciliar – Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC). Código de ética profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO GERAL
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
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Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Cardiologia: hipertensão arterial. Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças
auto-imunes que acometem a pele e anexos. - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos. - Estado de
inconsciência. Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses. - Infectologia: doenças
sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica. - Intoxicação e envenenamento. Noções
gerais de Epidemiologia das doenças infectocontagiosas. Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa,
bulimia, desnutrição. - Pneumologia: infecções e neoplasias. Queimaduras. Anemias. Hipertensão
arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais. Esquistossomose. Cefaleias. Febre de origem indeterminada.
Diarreias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca.
Alcoolismo. Doenças sexualmente transmissíveis. Cardiopatia isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença
pulmonar obstrutiva crônica. Dor toráxica. Dor lombar. Ansiedade. Asma brônquica. Pneumonias.
Tuberculose. Hanseníase. AIDS. Leishmaniose. Infecção urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia. Febre
reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias.
Infarto agudo do Miocárdio. Edema agudo do Pulmão. Tromboembolismo Pulmonar. Código de ética
profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - NUTRICIONISTA
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos básicos em
nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e
alternativos. Produção: administração de serviços de alimentação. Planejamento do serviço de nutrição e
dietética. aspectos físicos do serviço de nutrição e dietética. sistema de distribuição de refeições. serviços
de alimentação hospitalar. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e segurança na produção
de alimentos e refeições. Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- sanitário dos alimentos.
Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde Pública: avaliação
nutricional hospitalar e ambulatorial. Dietoterapia nas patologias do tubo gastrointestinal e órgãos
anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias biliares). Dietoterapia nas patologias renais.
Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e magreza. Dietoterapia nas
cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção nutricional ao idoso. Avaliação e
internação de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-nutrientes. Dietoterapia pediátrica:
avaliação nutricional. orientação nutricional nas síndromes diarreicas. orientação nutricional na
recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções renais, orientação nutricional na
obesidade, nas doenças gastrointestinais, nas cirurgias digestivas. Terapia nutricional parenteral e
enteral. Código de ética profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - PSICÓLOGO CLÍNICO
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
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de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação:
critérios de seleção, avaliação e interpretação de resultados. Técnicas de entrevista. Psicologia do
desenvolvimento. Psicopatologia geral. Impacto diagnóstico, processo de adoecimento, enfrentamento
da doença e adesão ao tratamento. Processo de hospitalização. Psicologia hospitalar. Psicossomática.
Psicologia social e psicologia sócio-histórica. Psicologia institucional. Reforma psiquiátrica no Brasil.
Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e multidisciplinaridade em saúde. Psicoterapia breve.
Teorias e técnicas psicológicas: psicanálise/Gestalt Terapia/ Behaviorismo/ Reich. Clínica infantil: teoria
e técnica. Clínica de adolescentes: teoria e técnica. Psicoterapia familiar: teoria e técnica. Psicoterapia de
grupo. A violência na infância, na adolescência e na família. A clínica da terceira idade. Saúde do
trabalhador: conceitos e práticas. Trabalho com comunidades: atendimentos familiar e individual.
Código de ética profissional.
PSICÓLOGO EDUCACIONAL
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: Avaliação Psicológica em crianças e
adolescentes: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção,
avaliação e interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas
de entrevista. Psicologia do desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e
afetivo da criança, adolescente. Saúde coletiva: Políticas de saúde mental. A psicologia aplicada ao
Bullying escolar. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Código de Ética Profissional.
PSICÓLOGO SOCIAL
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Diretrizes e bases da implantação do SUS. Organização da
Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Modelos Assistenciais de Saúde - Vigilância em Saúde.
Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Portaria 2488 de 21 de outubro
de 2011 2436 21 de setembro 2017 Política nacional da Atenção Básica. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142
de 28/12/90. Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS de 1996. Norma
Operacional da Assistência a Saúde/SUS – NOASSUS 01/02. Programa de Saúde da Família – PSF.
Estratégias de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Conhecimentos na área de
formação: Instrumentos de avaliação psicológica: critérios de seleção, avaliação e interpretação dos
resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Saúde coletiva:
Políticas de saúde mental. O Papel do Psicólogo na equipe interdisciplinar do CRAS. O Psicólogo na
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orientação familiar e como agente multiplicador frente à comunidade. Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais. Psicopatologia geral. Psicologia geral, experimental e do desenvolvimento.
Tipificação Nacional dos Serviços Assistenciais: Lei Nº 12.435, de 6 de Julho de 2011. Legislação em
saúde mental: Lei Nº 10.216/2001 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental; portaria 336/2002; portaria
3088/2011. Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e suas atribuições e competências. Código
de Ética Profissional.
PSICOPEDAGOGO
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional: Sistemas de ensino - Função social da escola.
Relação professor – aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Tecnologias aplicadas à educação.
Gestão escolar democrática. Planejamento de Ensino - Planos/Projetos (concepção, funções e tipos).
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos,
concepção. Conselho Escolar. Conselho de Classe. Projeto Político-Pedagógico da Escola. Formação
Continuada. Educação Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares. O Papel da Didática do
Professor: saberes e competências. Tendências e teorias pedagógicas e as abordagens de ensino.
Interdisciplinaridade e transversalidade no ensino. Questões atuais de seleção e organização do
conhecimento escolar. Métodos de ensino: enfoque teórico e metodológico. Lei nº 9.394/96 que
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 13.005/14 aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e dá outras providências. Constituição Federal de 1988 - Capítulo III - Seção I - Da
Educação – artigos 205 ao 214. Conhecimentos na área de formação: Diagnóstico e intervenção
psicopedagógica. Educação especial e inclusiva. Fundamentos da Psicopedagogia. Histórico da
Psicopedagogia no Brasil. O Papel do Psicopedagogo. O processo de ensino-aprendizagem e as práticas
de avaliação escolar. Anamnese. Informe Psicopedagógico. Avaliação Psicopedagógica da Criança e do
Adolescente. Recursos Psicopedagógicos. Desenvolvimento da criança e do adolescente. Instrumentos e
técnicas próprias da psicopedagogia. Distúrbio, síndrome e transtorno. Psicomotricidade. Aspectos
afetivos e sociais da aprendizagem. Estágios do desenvolvimento cognitivo. Dificuldades de
aprendizagem. Psicopedagogia Institucional. Relação sujeito, família e escola.
CARGOS DE ENSINO MÉDIO: Profissional da Saúde – Técnico em Saúde Bucal, Profissional da Saúde
– Técnico em Enfermagem, Profissional da Saúde – Técnico de Laboratório de Análises Clínicas.
LÍNGUA PORTUGUESA: Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais,
correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos. Oração: sujeito e predicado,
posição do sujeito e predicado, concordância entre sujeito e predicado. Estrutura do sujeito: classificação
do sujeito, casos de oração sem sujeito. Dígrafos, substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, advérbios:
classificação e emprego. Uso da crase. Uso do por que. Vícios de linguagem. Objeto direto e indireto.
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números
inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° grau. Sistema
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do triângulo retângulo. Relações
métricas no triângulo retângulo. Relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente). Conjunto de
Números Reais e Conjunto de Números Racionais. Números Primos. Problemas envolvendo os itens do
programa proposto. Raciocínio Lógico
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Windows 7 e Windows 10. Sistemas Operacionais: Funções dos
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Sistemas Operacionais. Pacote Google Docs. Utilização de Mala Direta. Planilhas eletrônicas: Elaboração
de gráficos, fórmulas e planilhas. Conhecimentos sobre Internet e Intranet. Envio e recebimento de E‐
mails. Segurança digital, antivírus, firewall, backup. Conhecimentos sobre Hardware. Software Livre.
Noções de rede e impressão em rede.
CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO:
PROFISSIONAL DA SAÚDE - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e
princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde.
Política Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde – Princípios, Diretrizes e Controle Social.
Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. O programa de saúde da
família no Brasil. Conhecimentos na área de formação: Conceitos básicos higiene bucal. Doenças Bucais.
Preencher e anotar as fichas clínicas. Preparação e organização que procede a desinfecção e esterilização
de materiais e instrumentos utilizados (sugador, espelho, sonda, etc...). Processamento de radiografias.
Orientação para a saúde bucal. Acolhimento e preparo de paciente para o atendimento. Noções da rotina
de um consultório dentário. Noções de arquivos específicos da odontologia: fichas de pacientes,
radiografias, documentações. Conhecimento de todos os instrumentos utilizados nas práticas
odontológicas. Materiais dentários: indicação, proporção e manipulação. Preparo de bandeja. Medidas
de proteção individual. Noções de microbiologia Parasitologia. Doenças transmissíveis na prática
odontológica. Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório. Normas de desinfecção e
esterilização. Noções de ergonomia aplicados à odontologia. Etiologia e comportamento da cárie dental.
Anatomia bucal e dental. Ética Profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e
princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde.
Política Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde – Princípios, Diretrizes e Controle Social.
Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. O programa de saúde da
família no Brasil. Conhecimentos na área de formação: O exercício profissional do técnico em
enfermagem. Conhecimentos de biossegurança. Noções de anatomia e fisiologia dos sistemas e
aparelhos do corpo humano. Técnica de coleta de materiais para exames laboratoriais (fezes, urina,
sangue, catarro). Rotina, funcionamento de centro de esterilização de materiais e técnica e preparo para
esterilização e desinfecção de materiais. Técnica de administração de sangue e hemoderivados. Técnica
de administração e infusão de medicamentos. Noções de efeitos colaterais e adversos de medicamentos.
Fundamentos e técnicas de enfermagem. Sinais vitais. Antropometria. Técnicas de restrições de
pacientes. Bandagens. Cuidados de higiene pessoal. Aplicação de medicação: drogas, soluções, cuidados,
efeitos colaterais, técnicas de preparo e administração. Cuidados de enfermagem nos atendimentos de
urgência: hemorragia, ferimento, choque, queimaduras, parada cardiorrespiratória, envenenamento e
mordeduras de animais, fraturas, luxações, perda de consciência. Transporte de acidentados. Pacientes
psiquiátricos. Desmaios. Noções de vigilância epidemiológica e sanitária. Código de Ética profissional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE - TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Conhecimentos Básicos em Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil. Organização e
princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde.
Política Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde – Princípios, Diretrizes e Controle Social.
Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. O programa de saúde da
família no Brasil. Conhecimentos na área de formação: Equipamentos de laboratório: Identificação,
utilização e conservação. Esterilização e desinfecção: Identificação dos métodos mais utilizados na
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esterilização e desinfecção em laboratório (autoclavação, esterilização em estufa, soluções desinfetantes).
Técnicas de lavagem de material em laboratório de análises clínicas. Hematologia: Preparo do esfregaço
sanguíneo, identificar uso dos diferentes anticoagulantes, série vermelha, série branca.
Imunohematologia: Sistema ABO e RH dos grupos sanguíneos. Bioquímica: do sangue: fundamentos
básicos, métodos de determinações bioquímicas (glicose, colesterol). Urinálise: coleta de urina,
características físicas, análise do sedimento urinário. Parasitologia: métodos diagnósticos para helmintos
e protozoários, pesquisa de sangue oculto. Microbiologia: características morfotintoriais. Tipos de meio
de cultura, métodos de coloração. Imunologia: Coleta e conservação de material, métodos de
microscopia, reações sorológicas, reação antígeno/anticorpo. Organização e comportamento
laboratorial: Métodos de prevenção e assistência a acidentes de trabalho. Ética profissional.
Biossegurança: cuidados com meio ambiente e saúde no trabalho, cuidados com descarte de material.
Organização e comportamento laboratorial. EPI (Equipamento de Proteção Individual) e EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva). Ética profissional.
CARGOS DE ENSINO MÉDIO: Agente Administrativo, Técnico em Suporte e Manutenção em
Equipamento de Informática.
LÍNGUA PORTUGUESA: Concordância verbal: identificação dos tempos e modos verbais,
correspondência de formas verbais, conjugação verbal, flexão de verbos. Oração: sujeito e predicado,
posição do sujeito e predicado, concordância entre sujeito e predicado. Estrutura do sujeito: classificação
do sujeito, casos de oração sem sujeito. Dígrafos, substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, advérbios:
classificação e emprego. Uso da crase. Uso do por que. Vícios de linguagem. Objeto direto e indireto.
Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Estruturas lógicas, lógica da argumentação, Diagramas lógicos. Números
inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e
propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1° grau. Sistema
métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema. Estudo do triângulo retângulo. Relações
métricas no triângulo retângulo. Relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente). Conjunto de
Números Reais e Conjunto de Números Racionais. Números Primos. Problemas envolvendo os itens do
programa proposto. Raciocínio Lógico
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Windows 7 e Windows 10. Sistemas Operacionais: Funções dos
Sistemas Operacionais. Pacote Google Docs. Utilização de Mala Direta. Planilhas eletrônicas: Elaboração
de gráficos, fórmulas e planilhas. Conhecimentos sobre Internet e Intranet. Envio e recebimento de E‐
mails. Segurança digital, antivírus, firewall, backup. Conhecimentos sobre Hardware. Software Livre.
Noções de rede e impressão em rede.
AGENTE ADMINISTRATIVO
Administração Pública: conceito, natureza e afins. Princípios básicos: legalidade, moralidade, finalidade
e publicidade. Atos oficiais. Protocolo. Recepção. Relações humanas. Correspondência Oficial e redação
Oficial. Atos administrativos. Noções básicas de direito administrativo. Constituição Federal. Princípios
fundamentais para o bom atendimento. Arquivo e sua documentação: organização de um arquivo.
Técnicas e métodos de arquivamento. Modelos de arquivos e tipos de pastas. Arquivamento de registros
informatizados. Elaboração de relatórios e registros. Noções de tipos de organização. Noções de estoque.
Noções básicas de estatística. Rotinas de pessoal. Rotinas de compras. Rotinas administrativas e de
escritório. Rotinas das áreas administrativa e financeira. Noções de Administração Pública. Ética
profissional e sigilo profissional. Uso de equipamentos de escritório. Qualidade no atendimento ao
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público interno e externo. Comunicação telefônica. Meios de Comunicação. Formas de tratamento.
TÉCNICO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Microcomputador com base em Processadores Intel e AMD: Conceitos. Etapas de Processamento.
Características e Funcionamento. Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática:
Microcomputadores. Impressoras. Monitores e Estabilizadores. Instalação, configuração, utilização e
suporte em: Windows XP. Microsoft Office XP. Microsoft Office 2007. Internet Explorer 7. Internet
Explorer 8. Outlook Express. Mozilla Firefox. Instalação, customização e montagem de redes com
sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP. Montagem e Configuração de redes LAN (Local Area
Network) e W LAN (Wireless Local Area Network). Instalação e configuração de hardwares.
Dispositivos de armazenamento. Conhecimento de operação com arquivos em ambiente Windows XP.
Conhecimento de arquivo e pastas (diretórios) Windows XP. Utilização do Windows Explorer: criar,
copiar, mover arquivos, criar diretórios Windows XP. Conhecimentos de editor de texto (ambiente
Windows): criação de um novo documento, elaboração de tabelas, formatação geral e impressão.
Microsoft Office XP. Conhecimentos de INTERNET. Correio Eletrônico: receber e enviar mensagens,
anexos, catálogos de endereço. Organização das mensagens. Conhecimentos do Microsoft Excel:
referências a células, fórmulas de soma e de condição, gráficos, formatação condicional, importação de
arquivos CSV, impressão. Noções básicas de Linux. (hierarquia de diretórios e manipulação de
arquivos). Microcomputador com base em Processadores Intel e AMD: Conceitos. Etapas de
Processamento. Arquitetura. Componentes. Características e Funcionamento. Manutenção corretiva e
preventiva de equipamentos de informática: Microcomputadores. Impressoras. Monitores e
Estabilizadores. Instalação, configuração, utilização e suporte em: Windows XP. Microsoft Office XP.
Microsoft Office 2007. Internet Explorer 7. Internet Explorer 8. Outlook Express. Mozilla Firefox.
Instalação, customização e montagem de redes com sistemas operacionais: Windows 98/ME/2K/XP.
Montagem e Configuração de redes LAN (Local Area Network) e W LAN (Wireless Local Área
Network). Instalação e configuração de hardwares. Dispositivos de armazenamento.
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: Fiscal de Renda, Fiscal de Vigilância Sanitária.
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão e interpretação de frases, palavras ou textos. Encontros
vocálicos e consonantais. Ortografia. Acentuação gráfica. Sinais de pontuação. Emprego das classes de
palavras. Análise sintática. Sinônimos. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal, crase.
Colocação pronominal. Classificação dos termos da oração.
RACIOCÍNIO LÓGICO: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais,
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem.
Potenciação. Radiciação. Regra de três simples. Equação de 1° grau. Sistema métrico: medidas de tempo,
comprimento, superfície e capacidade. Raciocínio lógico. Resolução de situações problema envolvendo
as operações básicas (soma, subtração, divisão, multiplicação). Ângulos. Geometria - Área, Volume e
Perímetro. Algarismos Romanos. Raciocínio Lógico.
ATUALIDADES: Atualidades relevantes veiculadas na mídia impressa e televisiva no Mundo, no
Brasil, no Estado e no Município.
ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
FISCAL DE RENDA: Compete ao Agente Fiscal de Rendas exercer, privativamente, a fiscalização direta
dos tributos municipais e as funções relacionadas com a coordenadoria, direção, chefia, assessoramento,
assistência, planejamento de ação fiscal, consultoria e orientação tributária, representação e participação
junto a órgãos julgadores, bem como outras atividades ou funções que venham a ser criadas. Fiscalizar
impostos, como o ISS e o IPTU; realizar levantamentos fiscais, autos de infração e intimação; orientar os
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contribuintes quanto às obrigações fiscais; desenvolver estudos tributários.
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: identificar os problemas de saúde comuns ocasionados por
medicamentos, cosméticos, saneastes e domissanitários, radiações, alimentos, zoonoses, condições do
ambiente de trabalho e profissões ligadas a saúde, relacionando-os com as condições de vida da
População; identificar as opiniões, necessidades e problemas da população relacionada ao uso indevido
de produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária, ao exercício ilegal de profissões relacionadas
com a saúde, ao controle sanitário dos alimentos e das principais zoonoses; realizar e/ou atualizar o
cadastro de estabelecimentos e profissionais de interesse da vigilância sanitária; classificar os
estabelecimentos e produtos segundo o critério de risco epidemiológico; promover a participação de
grupos da população (associação de bairros, entidades representantes e outros) no planejamento,
controle e avaliação das atividades de vigilância sanitária; participar de programação de atividades de
inspeção sanitária para estabelecimentos, produtos e serviços de interesse da vigilância sanitária,
segundo as prioridades definidas; participar na programação das atividades de colheita de amostras de
produtos de interesse da vigilância sanitária (alimentos, água, medicamentos, cosméticos, saneastes,
domissanitários e correlatos); realizar levantamento de produtos alimentares disponíveis e de maior
consumo, bem como o comportamento das doenças veiculadas por alimentos, condições sanitárias dos
estabelecimentos e o perfil da contaminação dos alimentos; realizar e/ou acompanhar inspeções de
rotinas (programadas) e emergenciais (surtos, reclamações, registros e outros) em estabelecimentos
alimentares e outros de interesse da vigilância Sanitária; auxiliar na inspeção industrial e sanitária de
produtos de origem animal; realizar colheita de amostras de produtos de interesse da vigilância
sanitária, com fins de análise fiscal, surto e controle de rotina; participar da criação de mecanismos de
notificação de casos e/ou surtos de doenças veiculadas por alimento e zoonoses; participar da
investigação epidemiológica de doenças veiculadas por alimentos e zoonoses; aplicar, quando
necessárias medidas previstas em legislação sanitária vigente (intimações, infrações e apreensões);
orientar responsáveis e manipuladores de estabelecimentos quando da emissão dos autos/termos;
validar a licença sanitária de estabelecimentos de menor risco epidemiológico, mediante aprovação das
condições sanitárias encontradas por ocasião da inspeção; participar da avaliação dos resultados das
atividades desenvolvidas e do seu redirecionamento; participar na promoção de atividades de
informações de debates com a população, profissionais e entidades representantes de classe sobre temas
da vigilância sanitária; executar atividades internas administrativas relacionadas com execução de
cadastro/arquivos e atendimento ao público; emitir relatórios técnicos e/ou pareceres relativos a sua
área de atuação; efetuar vistoria e fiscalização em estabelecimentos públicos, comerciais e industriais
verificando as condições gerais de higiene, limpeza de equipamentos, refrigeração, suprimento de água,
instalações sanitárias, armazenagem, estado e graus de deterioração de produtos perecíveis e condições
de asseio; inspecionar imóveis antes de serem habitados, verificando condições físicas e sanitárias do
local para assegurar as medidas profiláticas e de segurança necessárias, com o fim de obter alvarás;
vistoriar estabelecimentos de saúde, salão de beleza e outros, verificando as condições gerais, de higiene,
data de vencimento de medicamentos e registro psicotrópicos; coletar para análise físico-química
medicamentos e outros produtos relacionados à saúde; entregar quando solicitadas notificações e
correspondências diversas; executar outras tarefas correlatas.
AGENTE ADMINISTRATIVO: executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística; atender os usuários do sistema público, fornecendo e recebendo
informações referentes à administração; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento
necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
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organizacional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: participar do treinamento e
capacitação do Auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção a saúde;
participar das ações educativas atuando na promoção da saúde e na prevenção das doenças bucais;
participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de
examinador; ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da
aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista; fazer a remoção do biofilme, de
acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista; supervisionar, sob delegação do
cirurgião- dentista, o trabalho dos auxiliares de saúde bucal; realizar fotografias e tomadas de uso
odontológicos exclusivamente em consultórios ou clinicas odontológicas; inserir e distribuir no preparo
cavitario materiais odontológicos na restauração dentaria direta, vedado o uso de materiais e
instrumentos não indicados pelo cirurgião-dentista; proceder a limpeza e a anti-sepsia do campo
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em ambientes hospitalares; remover suturas; aplicar
medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos
odontológicos; realizar isolamento do campo operatório; exercer todas as competências no âmbito
hospitalar, bem como instrumentar o cirurgião-dentista em ambientes clínicos e hospitalares; compor a
equipe de saúde, desenvolver atividades auxiliares em Odontologia e colaborar em pesquisas. Executar
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM: prestar atendimento à comunidade, na
execução e avaliação dos programas de saúde pública, atuando nos atendimentos básicos a nível de
prevenção e assistência. Executar atividades de apoio, preparando os pacientes para consulta e
organizando as chamadas ao consultório e o posicionamento adequado do mesmo; Verificar os dados
vitais, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão, a fim de registrar anomalias
nos pacientes; Realizar curativos, utilizando medicamentos específicos para cada caso, fornecendo
esclarecimentos sobre os cuidados necessários, retorno, retirada de pontos de cortes já cicatrizados;
Atender crianças e pacientes de dependem de ajuda, auxiliando na alimentação e higiene dos mesmos,
para proporcionar-lhes conforto e recuperação mais rápida; Prestar atendimentos de primeiros socorros,
conforme a necessidade de cada caso; Prestar atendimentos básicos a nível domiciliar; Auxiliar na coleta
de material para exame preventivo de câncer ginecológico; Participar em campanhas de educação em
saúde e prevenção de doenças; Orientar e fornecer métodos anticoncepcionais, de acordo com a
indicação; Preencher carteiras de consultas, vacinas, aprazamento, formulários e relatórios; Preparar e
acondicionar materiais para a esterilização em autoclave e estufa; Requisitar materiais necessários para o
desempenho de suas funções; Orientar o paciente no período pós consulta; Administrar vacinas e
medicações, conforme agendamentos e prescrições respectivamente; Identificar os fatores que estão
ocasionando, em determinado momento, epidemias e surtos de doenças infecto-contagiosas, para atuar
de acordo com os recursos disponíveis, no bloqueio destas doenças notificadas; Acompanhar junto com
a equipe, o tratamento dos pacientes com doenças infectocontagiosas notificadas para o devido controle
das mesmas; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades
correlatas ao cargo e a critério do superior imediato.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – TÉCNICO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: auxiliar
nas análises mais complexas, desenvolvendo os trabalhos de apoio necessários para possibilitar o
diagnóstico de doenças; proceder à coleta de material empregando os meios e instrumentos
recomendados para possibilitar os exames requeridos; executar exames e outros trabalhos de natureza
simples que não exigem interpretação técnica dos resultados, como elaboração de lâminas; auxiliar nas
análises de urina, fezes, escarros, sangue, secreções e outros, seguindo orientação superior; coletar e
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preparar amostras e matéria prima para serem utilizados conforme instruções; registrar e arquivar as
cópias de resultados dos exames; zelar pela assepsia, conservação e recolhimento do material, utilizando
autoclaves, estufas, mantendo o equipamento em estado funcional para assegurar os padrões de
qualidade e funcionalidade requeridos; auxiliar ou efetuar a montagem e desmontagem de
equipamentos simples de laboratório conforme instruções recebidas; preparar, limpar e esterilizar
materiais, instrumentos e aparelhos e proceder a desinfecção de utensílios, pias, bancadas e demais
instalações do laboratório; listar, prover e manter o estoque de vidrarias e materiais de consumo
necessários ao laboratório; proceder 8 à rotulação e embalagem de vidros, ampolas e similares; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
TÉCNICO EM SUPORTE E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA:
Responsabilizar-se pela assistência técnica, na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
Detectar e Identificar problemas com os equipamentos, testando-os, pesquisando e estudando soluções e
simulando alterações a fim de assegurar a normalidade dos trabalhos em todas as áreas da empresa.
Homologar, instalar e testar os equipamentos adquiridos pela empresa controlando o termo de garantia
e documentação dos mesmos. Atender os usuários, prestando suporte técnico, subsidiando-os de
informações pertinentes a equipamentos e rede de teleinformática, registrando e definindo prioridades
no atendimento a reclamações, providenciando a manutenção e orientando nas soluções e/ou consultas
quando necessário a fim de restabelecer a normalidade dos serviços. Identificar problemas na rede de
teleinformática, detectando os defeitos providenciando a visita da assistência técnica, quando necessário,
auxiliando na manutenção. Confeccionar cabos, extensões e outros condutores, com base nos manuais de
instruções, criando meios facilitadores de utilização do equipamento. Realizar controle de assistência
técnica e manutenção em relatórios informatizados para subsidiar a gerência de manutenção de
informações do andamento dos serviços. Controlar o estoque de peças de reposição dos equipamentos.
Providenciar o rodízio dos equipamentos, procurando evitar ociosidades e otimizando a utilização, de
acordo com as necessidades dos usuários. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o
exercício da função.
CONTROLADOR INTERNO: I – orientar e expedir atos normativos concernentes à ação do controle
Interno; II – supervisionar tecnicamente e fiscalizar as atividades do controle interno; III – programar,
coordenar, acompanhar e avaliar as ações do controle interno; IV – acompanhar e avaliar a execução de
auditorias e inspeções; V - promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou
ilegalidades praticadas; VI – Relatar e certificar a Prestação de Contas do Poder Executivo; VII – Executar
as auditorias internas, periódicas e extraordinárias; VIII – examinar a legalidade, legitimidade,
economicidade, eficiência e efetividade, em seu aspecto financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e
operacional, das unidades da administração Municipal; IX – Executar outras atividades compatíveis com
a função, determinadas pelo Controlador-geral.
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: representar o Município judicial ou extrajudicialmente, em qualquer
juízo ou tribunal; II – atuar perante órgãos e instituições no interesse do Município; III – elaborar
projetos de lei, decretos, portarias, instruções e demais atos afins; IV – assistir no controle da legalidade
dos atos da Administração Direta e Indireta. V – representar o Município perante os Tribunais de
Contas; VI – adotar as providências de ordem jurídica, sempre que o interesse público exigir; VII –
efetuar a cobrança judicial da dívida ativa do Município; VIII– examinar, registrar, elaborar, lavrar e
fazer publicar os instrumentos jurídicos de contratos, acordos e outros ajustes em que for parte ou
interessada a Administração;
IX – examinar previamente editais de licitações de interesse do Município; X –analisar os projetos de lei
do Poder Legislativo, com vista à sanção ou ao veto do Prefeito; XI – uniformizar as orientações jurídicas
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no âmbito do Município; XII – prestar orientação jurídico-normativa para a Administração Publica
Municipal; XIII – promover a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa, inclusive, atuar em feitos de
matéria tributária e fiscal quando necessário for; XIV – orientar sobre a forma do cumprimento das
decisões judiciais e dos pedidos de extensão de julgados; XV – propor às autoridades competentes a
declaração de nulidade de seus atos administrativos; XVI – ajuizar ações de improbidade administrativa
e medidas cautelares; XVII – exercer outras atribuições necessárias ao desempenho do cargo. XVIIISubstituir o Procurador Geral do Município, em suas faltas, impedimentos, vacância e Férias quando
não houver designação de outro profissional pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; XIX- Receber
delegações do Procurador Geral do Município.
PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 40 HORAS: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
avaliação e desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento
escolar; Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a
execução de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento pedagógico da
escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático;
Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros
eventos da área educacional e correlatos; Acompanha estagiários nas atividades em sala de aula; Zela
pela integridade física e moral do aluno; Participa na elaboração de projetos pedagógicos; Participa de
reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas,
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com necessidades
especiais, para os setores específicos de atendimento; Participa do processo de inclusão do aluno com
necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o
exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Contribui para o desenvolvimento da autoestima
do aluno; Cumpri e faz cumprir a elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação
da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa
de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela
manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da
qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades
correlatas.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 40 HORAS: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horasaula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação
e desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de
reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento pedagógico da escola;
Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático; Participa
de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da
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área educacional e correlatos; Acompanha estagiários nas atividades em sala de aula; Zela pela
integridade física e moral do aluno; Participa na elaboração de projetos pedagógicos; Participa de
reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas,
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com necessidades
especiais, para os setores específicos de atendimento; Participa do processo de inclusão do aluno com
necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o
exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Contribui para o desenvolvimento da autoestima
do aluno; Cumpri e faz cumprir a elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação
da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa
de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela
manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da
qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades
correlatas.
PROFESSOR DE GEOGRAFIA – 40 HORAS: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de
reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento pedagógico da escola;
Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático; Participa
de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da
área educacional e correlatos; Acompanha estagiários nas atividades em sala de aula; Zela pela
integridade física e moral do aluno; Participa na elaboração de projetos pedagógicos; Participa de
reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas,
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com necessidades
especiais, para os setores específicos de atendimento; Participa do processo de inclusão do aluno com
necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o
exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Contribui para o desenvolvimento da autoestima
do aluno; Cumpri e faz cumprir a elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação
da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa
de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela
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manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da
qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades
correlatas.
PROFESSOR DE HISTÓRIA – 40 HORAS: Planejar, ministrar aulas, registrar, avaliar o processo
ensino-aprendizagem dos alunos; discutir, refletir, sistematizar, produzir e divulgar conhecimentos de
experiências pedagógicas vivenciadas nas aulas da disciplina na qual se inscreve, participar de reuniões
quando convocado/a pelo/a diretor/a e pela Secretaria Municipal de Educação.
PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA – 40 HORAS: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horasaula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação
e desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de
reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento pedagógico da escola;
Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático; Participa
de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da
área educacional e correlatos; Acompanha estagiários nas atividades em sala de aula; Zela pela
integridade física e moral do aluno; Participa na elaboração de projetos pedagógicos; Participa de
reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas,
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com necessidades
especiais, para os setores específicos de atendimento; Participa do processo de inclusão do aluno com
necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o
exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Contribui para o desenvolvimento da autoestima
do aluno; Cumpri e faz cumprir a elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação
da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa
de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela
manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da
qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades
correlatas.
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – 40 HORAS: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e
horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento,
avaliação e desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento
escolar; Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a
execução de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento pedagógico da
escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático;
Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros
eventos da área educacional e correlatos; Acompanha estagiários nas atividades em sala de aula; Zela
pela integridade física e moral do aluno; Participa na elaboração de projetos pedagógicos; Participa de
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reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas,
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com necessidades
especiais, para os setores específicos de atendimento; Participa do processo de inclusão do aluno com
necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o
exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Contribui para o desenvolvimento da autoestima
do aluno; Cumpri e faz cumprir a elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação
da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa
de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela
manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da
qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades
correlatas.
PROFESSOR DE MATEMÁTICA – 40 HORAS: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e
desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de
reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento pedagógico da escola;
Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do livro didático; Participa
de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da
área educacional e correlatos; Acompanha estagiários nas atividades em sala de aula; Zela pela
integridade física e moral do aluno; Participa na elaboração de projetos pedagógicos; Participa de
reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas,
museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com necessidades
especiais, para os setores específicos de atendimento; Participa do processo de inclusão do aluno com
necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de
cultura, e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o
exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Contribui para o desenvolvimento da autoestima
do aluno; Cumpri e faz cumprir a elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação
da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa
de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela
manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da
qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades
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correlatas.
PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS – PEDAGOGIA – 40 HORAS: Planeja e ministra aulas nos dias
letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Avalia o rendimento dos alunos de acordo com
o regimento escolar; Informa aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem
como sobre a execução de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e
esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento
pedagógico da escola; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da escolha do
livro didático; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações,
cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos; Acompanha estagiários nas atividades em sala
de aula; Zela pela integridade física e moral do aluno; Participa na elaboração de projetos pedagógicos;
Participa de reuniões interdisciplinares; Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse em
bibliotecas, museus, laboratórios e outros; Avalia e participa do encaminhamento dos alunos com
necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Participa do processo de inclusão do
aluno com necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de concursos,
feiras de cultura, e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a
comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o
aluno para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Contribui para o desenvolvimento da
autoestima do aluno; Cumpri e faz cumprir a elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da
elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação
da escola e dos seus equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o
cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as
atividades de ensino aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor
rendimento; Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa
de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, frequência e de
aproveitamento escolar do aluno; Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zela pela
manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da
qualidade de ensino; Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades
correlatas.
PSICOLÓGO EDUCACIONAL: Planejar, coordenar, executar e avaliar atividades de assistência às
crianças e adolescentes vítimas de abuso e/ou violência, intervindo dentro de uma equipe
interdisciplinar, nos níveis preventivos e de reinserção social; desenvolver ações de prevenção,
promoção, proteção e reabilitação da saúde, no nível individual e coletivo; realizar atividades
psicossociais que envolvam os familiares das crianças e adolescentes; dar suporte técnico aos programas
de enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente; instituir ou utilizar fóruns pertinentes
junto à comunidade, no sentido de articular a rede de serviços de proteção e atenção às crianças e
adolescentes; realizar acolhimento das crianças, bem como seus pais ou responsáveis; atuar em equipe
multidisciplinar e junto à comunidade; executar outras atividades afins e correlatas.
PSICOLÓGO SOCIAL: Prestar atendimento psicológico à população, quer seja preventivo, informativo
ou psicoterapêutico, visando a promoção da saúde mental; Prestar atendimento psicoterapêutico,
individual ou grupal, levando-se em conta as necessidades da demanda existente e da problemática
especifica do cliente; Avaliar, diagnosticar e emitir parecer técnico no que se refere à acompanhamento
e/ou atendimento do cliente; Realizar encaminhamento de clientes para outros serviços especializados
em saúde mental; Participar de programas de saúde mental, através de atividades com a comunidade,
visando o esclarecimento e co-participação; Participar da elaboração de normas programáticas de
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técnicas, materiais e instrumentos necessários à realização de atividades da área, visando dinamizar e
padronizar serviços, para atingir objetivos estabelecidos; Participar de equipe multiprofissional em
atividades de pesquisa e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos visando incrementos,
aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho do interesse da instituição; Participar de estudos
e pesquisas epidemiológicas sobre incidência e a prevalência da doença mental; Atuar no campo
educacional estudando sistemas de motivação da aprendizagem novos métodos de ensino, a fim de
contribuir para o estabelecimento de currículo escolares e técnicas de ensino adequados; Colaborar com
a apropriação, por parte dos educadores, de conhecimento de psicologia que lhes sejam úteis na
consecução crítica e reflexiva de seus papéis; Elaborar e executar procedimentos destinados ao
conhecimento da relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando a implementação
metodológica da clientela, relevantes para o ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e
aprendizagem. Diagnosticar as necessidades de alunos atípicos dentro do sistema educacional e
encaminhar aos serviços de atendimento da comunidade, membros da instituição escolar que requeiram
diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade
de solução na escola; Promover a reeducação de crianças no caso de desajustamento escolar ou familiar;
Prestar orientação aos professores; Efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e
avaliação de desempenho pessoal de testes e entrevistas a fim de fornecer dados utilizados pela
administração de pessoal; Planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação
psicológica, participando de programas de apoio pesquisando e implantando novas metodologias de
trabalho; Executar outras tarefas correlatas; Fornecer suporte às famílias atendidas pelo Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS municipal, em conformidade com a presente Lei; Compor a
equipe multidisciplinar do CRAS; Exercer demais atividades inerentes ao cargo, regulamentadas pelo
Conselho da classe.
PSICOPEDAGOGO: Realizar avaliações psicopedagógica dos candidatos aprendizes; entrevistar
professores externos e pais, investigando a historia escolar do aprendiz; planejar intervenções
psicopedagógica com aprendizes e orientar professores e coordenadores; fazer encaminhamentos e
solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; participar de coordenações pedagógicas e
técnicas com os professores; acompanhar processo de avaliação do aprendiz, e orientar a organização do
plano individualizado; contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações dos
aprendizes, e orientar a organização do plano individualizado; contribuir nas organizações de
instrumentos e procedimentos e avaliações na diferentes áreas de atendimento; documentar a avaliação
do candidato ou aprendiz na instrução; elaborar parecer técnico dos candidatos acompanhados;
participar de fechamentos de avaliações para decisões da entrada, matrícula e permanência do candidato
na instrução; participar da analise dos programas da instituição; participar das reuniões coletivas
periódicas da escola, e das extraordinárias, sobre convocação; participar de programas de cursos e outras
atividades com aprendizes, pais, professores, funcionários sobre convocação, gerais estatísticas de
atendimento e relatórios pesquisas no contexto da instituição, planejar e realizar intervenções e
preventivas com aprendizes e professore; orientar os pais no acompanhamento acadêmico dos filhos;
supervisionar estagiários, participar da elaboração de projetos de estudos coletivos, afim de ampliar o
campo de conhecimento dos professores e coordenadores; participar de estudos de caso, quando
necessário; orientar aprendizes/famílias sobre a legislação que ampara as pessoas com deficiências
intelectual e múltiplas; manter seu quatro de horário atualizado; gerar estatísticas de atendimento e
relatório de atividades realizadas, disponibilizar informativos preventivos relativos ao seu domínio
profissional, realizar tarefas afins.
PEDAGOGO SUPERVISOR: Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re) construção do projeto
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pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe
escolar; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade
escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
FONOAUDIÓLOGO: Prestar assistência de fonoaudiologia; Fazer inspeções de saúde e em candidatos
a cargos públicos e em servidores municipais e na População determinada pelo Sistema de Saúde do
Município de Cujubim assim como a Rede municipal de Educação; Atender consultas de fonoaudiologia
em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e pré escolares.
Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria.
Preencher e assinar laudos de exames e verificação; Fazer diagnósticos em diversas patologias
fonoaudiológicas (dislalia, dislexia, disortografia, disfonia, problemas psicomotores, atraso de
linguagem, disartria e afasia) e recomendar a terapêutica indicada para cada caso; Prescrever exames
laboratoriais. Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou
encaminhando-os, em casos especiais, a setores especializados. Atender emergências e prestar socorros;
Elaborar relatórios; Elaborar e emitir laudos médicos; Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos;
Ministrar cursos de primeiros socorros; Supervisionar em atividades de planejamento ou execução,
referente à sua área de atuação; Preparar relatórios das atividades relativas ao emprego; Executar outras
tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores.
ASSISTENTE SOCIAL: Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e
instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e
programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes
áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar
tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – CIRURGIÃO DENTISTA (ODONTOLÓGO): Prestar atendimento
odontológico aos munícipes, objetivando prevenção, diagnóstico e tratamento das afecções dos dentes e
da boca e melhorar a estética bucal; Realizar exames nos dentes e na cavidade bucal, utilizando
aparelhos específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; Priorizar o atendimento a
pacientes que apresentem quadros de infecção e dor; Identificar as afecções quanto à extensão e
profundidade, valendo-se de instrumentos e exames adequados para estabelecer o tipo de tratamento;
Efetuar administração de anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento; Efetuar
restaurações, extrações, limpeza profilática, selantes aplicação de flúor e demais procedimentos
necessários; Realizar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o tártaro para eliminar a
instalação de focos de infecção; Substituir ou restaura partes da coroa dentária, colocando incrustações
ou coroas protéticas para completar ou substituir o órgão dentário; Orientar os pacientes quanto os
cuidados com a higiene bucal; Prescrever ou administra medicamentos para prevenir hemorragia póscirúrgica ou tratar de infecções da boca e dentes; Participar da equipe multidisciplinar, efetuando
treinamentos e desenvolvendo programas e projetos; Registrar os dados coletados lançando-os em fichas
individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; Prescrever medicamentos quando necessário;
Providenciar o preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos serviços prestados;
Aconselhar os pacientes quanto aos cuidados de higiene, orientando-os na proteção dos dentes e
gengivas; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras atividades
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – ENFERMEIRO: planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar
serviço de assistência de enfermagem na unidade; realizar procedimento de enfermagem como: vacina,
curativo, esterilização, nebulização, pré consulta, pós consulta, administração de medicamentos
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conforme prescrição médica, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública
e em rotina aprovada pela instituição de saúde, visita domiciliar, coleta de material para exame de
sangue, consulta de enfermagem, sondagem nasogástrica, sondagem vesical; manter cuidados de
enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e
capacidade de tomar decisões imediatas; participar na execução e avaliação da programação de saúde e
planos assistenciais de saúde, compondo equipe de planejamento a nível central e local; participar da
prevenção e controle sistemáticos da infecção hospitalar e ambulatorial inclusive como membro de
comissões; participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, nos programas de
vigilância epidemiológica; participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; participar em
programas e atividades de educação sanitária visando e melhoria de saúde do indivíduo, família e
comunidade; participar em programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde,
particularmente nos programas de educação continuada; participar na operacionalização do sistema de
referência e contra-referência no paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; realizar supervisão e,
eventualmente, treinamento de pessoal de enfermagem; participar na elaboração de rotinas e normas
técnicas de enfermagem em consonância com as demais áreas; participar na elaboração de medidas de
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência
de enfermagem; efetuar pesquisas relacionadas à área de enfermagem, visando contribuir para o
aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; prever, prover e controlar o material da unidade de
saúde; supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico,
preparação de campo operatório, esterilização de material de enfermagem; planejar e executar ações de
vigilância epidemiológica, em conjunto com a Seção de Edipemiologia, visando o controle de doenças de
notificação obrigatória, morbi-mortalidade, natalidade por área de abrangência da U B S; coordenar e
supervisionar as ações relacionadas a imunobiológicos, em consonância com as normas estabelecida,
pelo PNI Ministério da Saúde; participar da equipe da vigilância sanitária, efetuando inspeções de
estabelecimentos de saúde; participar da equipe de controle e avaliação das ações e serviços de saúde,
efetuando auditoria de enfermagem; implantar, executar e acompanhar a imunização dos servidores;
inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a saúde e segurança do trabalho, delimitando
áreas de insalubridade e periculosidade; analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas,
propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos; participar no programa
de acidente profissional com material biológico; elaborar material didático, ministrar palestras e
treinamentos relacionados à saúde, para os diversos setores do Município; coordenar a equipe
multiprofissional nas ações de controle de infecção hospitalar; identificar os principais problemas
veiculados por produtos e serviços de interesse a saúde; executar ações de controle higiênico-sanitário
em hospitais, consultórios médicos e odontológicos, ambulatoriais, centros de saúde, clínicas de terapia
renal substitutiva, quimioterapia e de radiações ionizantes; realizar inspeções para credenciamento de
serviços médicos e odontológicos para atendimento ao SUS; orientar hospitais na adequação das normas
e padrões higiênico-sanitários vigentes, no que tange ao controle de infecção hospitalar; executar ações
de orientação para prevenção de infecções nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde;
validar e/ou conceder licença sanitária para hospitais, ambulatórios, consultórios e clínicas médicas e
odontológicas, centros de saúde, clínicas de terapia renal substitutiva, quimioterapia e de radiações
ionizantes; dar orientação de educação sanitária para profissionais de creches, escolas, hospitais, salões
de beleza, clínicas médicas e odontológicas, casas de massagem, clínicas de fisioterapia, e outros
prestadores de serviço de saúde; orientar os profissionais de saúde em relação ao cumprimento de
normas e legislação sanitária; realizar vistorias nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde,
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para atendimento a reclamações e denúncias de deficiências das condições higiênico-sanitárias do local,
tomando as providências cabíveis; auxiliar na execução de rotinas de serviços da seção de vigilância
sanitária de medicamentos e produtos; executar outras tarefas correlatas.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – BIOMÉDICO: Atuar em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas
atividades complementares de diagnósticos; interpretar e desenvolver exames laboratoriais clínicos e
análises ambientais, bem como planejá-los e gerenciá- los; exercer assessoramento ou responsabilidade
técnica no âmbito de sua competência; realizar coletas e análises de amostras biológicas, exames de
citologia esfoliativa, análises físico-químicas e microbiológicas para o meio ambiente, análises de
alimentos, análise de água e efluentes; produzir e analisar bioderivados; vistoriar, peritar, avaliar e
elaborar laudos ou pareceres relativos ao âmbito de sua competência; preparar amostras; atuar em banco
de sangue; realizar exames por imagem e procedimentos de radioterapia; produzir vacinas, biofármacos
e reagentes; efetuar circulação extracorpórea assistida; realizar atividades e exames dentro de padrões de
qualidade e normas de segurança; comunicar-se com pacientes, equipes de saúde e comunidade;
participar de equipes multidisciplinares; planejar e elaborar programas de controle ambiental no âmbito
de sua competência; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Responsável pela avaliação e teste de insumos e reagentes nos processos de aquisição (compra) da
Secretaria de Saúde; descrição e padronização de novos itens para compra; validação e comparação de
métodos; estatística de exames; ponto focal para processos de informática e escaneamento.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – NUTRICIONISTA: Compete ao Nutricionista, no exercício de suas
atribuições em Unidades de Alimentação e Nutrição, planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar
os serviços de alimentação e nutrição. Realizar assistência e educação nutricional a coletividade ou
indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e privadas. Planejar e supervisionar a execução
da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas;
Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de equipamentos e
utensílios; Planejar, elaborar e avaliar os cardápios, adequando-os ao perfil epidemiológico da clientela
atendida, respeitando os hábitos alimentares; Planejar cardápios de acordo com as necessidades de sua
clientela; Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção de fornecedores, procedência dos
alimentos, bem como sua compra, recebimento e armazenamento de alimentos; Coordenar e executar os
cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar,
coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições
e/ou preparações culinárias; Identificar clientes/pacientes portadores de patologias e deficiências
associadas à nutrição, para o atendimento nutricional adequado; Coordenar o desenvolvimento de
receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias;
Estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade
de alimentos, em conformidade com a legislação vigente; Coordenar e supervisionar métodos de
controle das qualidades organolépticas das refeições e/ou preparações, por meio de testes de análise
sensorial de alimentos; Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas, avaliando e atualizando os
procedimentos operacionais padronizados (POP) sempre que necessário; Planejar, implantar, coordenar
e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos,
equipamentos e utensílios; Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas de treinamento,
atualização e aperfeiçoamento de colaboradores; Promover programas de educação alimentar e
nutricional para clientes; Participar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a celebração de
contratos na área de prestação de serviços de fornecimento de refeições para coletividade; Acompanhar
os resultados dos exames periódicos dos clientes/pacientes, para subsidiar o planejamento alimentar.
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PROFISSIONAL DA SAÚDE – FARMACÊUTICO: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento,
produção, dispensação, controle, armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área
farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos,
domissanitários e insumos correlatos. Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas,
microbiológicas e bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas
de medicamentos; orientar sobre uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar
pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos
seres humanos e dos animais. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dispensar
medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, alimentos especiais e correlatos: Selecionar produtos
farmacêuticos; criar critérios e sistemas de dispensação; ava-liar prescrição; proceder a dispensação;
instruir sobre medicamentos e correlatos; notificar fármaco-vigilância. Produzir medicamentos,
alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, domissanitários e correlatos: Definir especificações
técnicas de matéria-prima, embalagem, materiais, equipa-mentos e instalações; selecionar fornecedores;
determinar procedimentos de produção e manipulação; programar produção e manipulação; manipular
medicamentos. Garantir a qualidade de produtos e serviços farmacêuticos: Monitorar produtos,
processos, áreas e equipamentos; emitir laudos, pareceres e relatórios; controlar descarte de produtos e
materiais; participar em ações de proteção ao meio ambiente e à pessoa. Realizar análises clínicas,
toxicológicas, físico-químicas, biológicas e micro-biológicas: Preparar reagentes, equipamentos
e
vidraria; orientar coleta, coletar e preparar amostras; eleger método de análise; executar análises;
efetuar análise crítica dos resultados; cultivar microorganismos para teste e produção; selecionar
animais para teste e produção. Supervisionar armazenamento, distribuição e transporte de produtos:
Comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento; fracionar produtos; colaborar na
definição de logística de distribuição. Efetuar pesquisas técnocientíficas: Elaborar projetos; colher dados;
apreciar resultados; propor ações. Prestar serviços: Orientar usuário no uso de produtos; aplicar
injetáveis; realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar serviços de inaloterapia. Utilizar
recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas
ao ambiente organizacional. Comprovar origem dos produtos; fixar critérios de armazenamento;
fracionar produtos; colaborar na definição de logística de distribuição. Efetuar pesquisas técnocientíficas:
Elaborar projetos; colher dados; apreciar resultados; propor ações. Prestar serviços: Orientar usuário no
uso de produtos; aplicar injetáveis; realizar pequenos curativos; medir pressão arterial; prestar serviços
de inaloterapia. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de
complexidade associadas ao ambiente organizacional.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – FISIOTERAPEUTA: Atender pacientes; Realizar ações de prevenção,
promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente,
utilizando protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia e ortoptia; Realizar diagnósticos
específicos; Analisar condições dos pacientes; Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde
e qualidade de vida; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – MÉDICO CLÍNICO GERAL: Compreende as atribuições definidas
através dos atos legislativos que regulamentam a profissão. Aplica os conhecimentos da medicina na
prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. Efetua exames médicos, avaliando o estado
geral em que o paciente se encontra e emite diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos
e/ou solicita exames, visando a promoção da saúde e bem estar da população; Recebe e examina os
pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para
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determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o
paciente para outra especialidade médica; analisa e interpreta resultados de exames diversos, tais como
de laboratório, Raio X e outros, para informar ou confirmar o diagnóstico; prescreve medicamentos,
indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; presta orientações aos pacientes
sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; anota e registra em fichas específicas, o
devido registro dos pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, evolução da enfermidade
e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada caso; atende determinações
legais, emitindo atestados, conforme a necessidade de cada caso; participa de inquéritos sanitários,
levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou
preenchendo formulários pró- prios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas
destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho, doenças
profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais; participa de programas de vacinação, orientando
a seleção da população e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis; atende
urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Emite atestados e laudos para admissão ou nomeação
de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; colabora na limpeza e organização do
local de trabalho; executar outras atribuições afins.
PROFISSIONAL DA SAÚDE – PSICÓLOGO CLÍNICO: Estudar, pesquisar e avaliar o
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a
finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e
mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante
o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e
grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar
equipes e atividades da área e afins. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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ANEXO V - MODELO EXPLICATIVO PARA A ENTREGA DOS TÍTULOS

68

69

70

