
                               ESTADO DE GOIÁS 

                         GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS 
                               Adm. 2009 – 2012  

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA do CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, através da Portaria nº 001/2012, 
de 31 de janeiro de 2012, torna público que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de cargos efetivos 
atualmente vagos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de 
validade deste concurso, conforme o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Piranhas/GO, Lei nº 005/92; Plano de Cargos e 
Salários da Prefeitura de Piranhas, Lei nº 058/97; Plano de Cargos e Salários do Magistério, Lei nº 125/99; Plano de Cargos e Salários dos 
Servidores da Saúde, Lei nº 316/2008, Lei 361/2011, Lei 362/2011, Lei 363/2011 e legislação correlata, conforme as normas e condições 
estabelecidas neste Edital e a seguir especificadas: 
 
1 - Das Disposições Preliminares 
1.1 – O concurso público será coordenado pela Comissão Organizadora do Concurso, designada através de ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
1.2 – Os cargos, pré-requisitos, sínteses de atividades, jornada de trabalho, remuneração, número de vagas e valor da taxa de inscrição, estão 
especificados no Quadro 1. 
 

Quadro 1 

NÍVEL FUNDAMENTAL/NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Cod. Cargo 
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103 
Auxiliar de 
Caminhão 

Coletor 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Executa o serviço de limpeza das vias, para isso, percorre os logradouros, seguindo roteiros 
preestabelecidos, para recolher o lixo; despeja o lixo amontoado ou acondicionado em 
latões, em caminhões coletores, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para 
possibilitar seu transporte. 
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104 

 

Auxiliar de 
Limpeza – 

Sec. Saúde 

 

 Ensino 
Fundamental 

Completo 

Executar serviços de limpeza em geral procedendo a manutenção das condições de higiene 
e conservação do ambiente; considerar como limpeza hospitalar a limpeza das superfícies 
fixas e equipamentos permanentes das diversas áreas hospitalares, o que inclui pisos, 
paredes, janelas, mobiliários, equipamentos, instalações sanitárias tais como: torneiras, 
pias, paredes, bancadas, armários etc.; ar condicionado e caixas d’água; executar outras 
tarefas ligados à higiene hospitalar ou odontológica. 
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105 
Auxiliar de 

Manutenção 
em Veículos 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Estuda as características do veículo a ser lubrificado, interpretando catálogos manuais e 
outras especificações, para programar a operação; verifica o nível e a viscosidade do óleo do 
cárter, caixa de mudanças, diferencial e demais reservatórios de óleo, retirando bujões de 
descargas e utilizando ferramentas apropriadas, para efetuar a complementação ou troca de 
óleo, conforme o caso; enche de óleo lubrificante o cárter do motor, eixo do motor, eixo de 
motriz, caixa de velocidade e outros elementos, obedecendo aos níveis adequados e 
utilizando sondas-níveis para melhorar o funcionamento dessas partes; retira e limpa os filtros 
que protegem os diferentes sistemas do motor, utilizando ferramentas comuns, jatos de água 
ou ar sob pressão, para assegurar a qualidade da lubrificação; lubrifica o distribuidor, dínamo, 
alternador, bomba d'água e outros acessórios do motor, valendo-se de utensílios e 
lubrificantes específicos, para tornar mais eficiente o funcionamento desses componentes; 
lubrifica as dobradiças, fechaduras e outras ferragens da carroceria, injetando óleo através de 
engraxadeiras especiais, para eliminar ruídos e prolongar a duração dessas peças; lubrifica a 
caixa de direção, as articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos, 
servindo-se de graxa, engraxadeiras sob pressão, almotolias e outros equipamentos 
apropriados, para completar a lubrificação geral; registra as quantidades e tipos de 
lubrificantes aplicados e a quilometragem percorrida, organizando fichas e mapas de controle, 
para possibilitar o cálculo dos serviços prestados; zela pela preservação dos equipamentos de 
lubrificação do posto, revisando-os e lavando-os com água e solvente, para mantê-los em 
perfeitas condições de uso. Pode lavar o veículo. Pode executar outras operações, como 
reaperto do chassi e calibragem de pneus. Pode ajudar nos serviços de reparação de defeitos 
encontrados; remove o pó e outros detritos do interior do veículo, utilizando máquinas 
pneumáticas, aspiradores de pó, escovas e materiais similares, para mantê-lo limpo; 
suspende o veículo, operando os comandos do elevador hidráulico ou pneumático ou 
posicionando-o numa rampa, para facilitar a limpeza do chassi, suspensão e outras partes 
inferiores do veículo; lava a lataria, os vidros e outras partes do auto, utilizando mangueiras 
ou bombas de água, querosene, removedores, estopas, chicote de linha e/ou máquinas de 
lavagem automática, para dar boa aparência ao veículo e facilitar sua conservação; pule a 
estrutura metálica e os cromados do veículo, usando glicerina e outros polidores, para dar-
lhes o brilho desejado; mantém estoque de material de limpeza e polimento, solicitando o que 
estiver em falta, para permitir a continuidade do trabalho; zela pela limpeza e conservação 
das instalações e do boxe de limpeza, lavando-os com água e solventes, removendo a lama, 
resíduos e manchas de óleo e engraxando a coluna do elevador, para manter em boas 
condições de uso as referidas instalações. Pode lubrificar o veículo. 
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106 
Auxiliar de 

Oficina 

 

 Ensino 
fundamental 
incompleto 

Responsabilizar-se pela lavagem e limpeza dos veículos municipais. lubrificar os veículos e 
máquinas pesadas. auxiliar na execução de reparos nos veículos, cuidando especificamente 
da organização e limpeza da oficina, bem como da disponibilização das ferramentas e 
peças para os mecânicos. zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas pela 
segurança do trabalho e pela adequada utilização dos equipamentos de proteção individual 
- EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução de riscos e ocorrência 
de acidentes. executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das 
demandas e necessidades internas e de conformidade com as orientações dadas pela sua 
chefia imediata. 
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107 
Auxiliar de 
Pedreiro 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Ajudar o serviço de locação de pequenas obras; fazer alicerces e levantar paredes e muros 
de alvenaria, sob orientação de um pedreiro; manejar instrumentos de nivelamento e prumo; 
fazer e reparar pisos de cimento; fazer orifícios em pedras, blocos de cimento ou outros 
materiais; fazer serviços de preparação de argamassa; ajudar no reboco de paredes; mexer 
e colocar, de acordo com instrução do pedreiro, concreto em formas para produção de 
artefatos de cimento; auxiliar no assentamento de marcos e na colocação de azulejos e 
ladrilhos; armar andaimes; desempenhar os serviços rotineiros determinados pelos 
pedreiros em assuntos relativos a profissão; executar outras tarefas correlatas. 
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108 
Auxiliar de 
Serviços 
Urbanos 

Ensino 
fundamental 
incompleto 

Cumpre ordens dos superiores imediatos em Frente de Trabalho para atendimento nas 
atividades públicas, colocados à disposição da população, a saber: coleta de lixo; varrição 
de ruas, praças e outros logradouros; manutenção de jardins; trabalhos diversos em creches 
municipais: auxilia na aplicação de atividades e controle de epidemias e outras; auxilia nas 
atividades junto à população carente sobre trabalhos desenvolvidos e mantido pelo Poder 
Público Municipal, cumpre outros trabalhos e serviços ainda que não especificados nestas 
atribuições, mas que sejam objetos de ordens, cartas e avisos. Submete-se a qualificação 
profissional conforme sua escolha junto às repartições públicas municipais ou repartições 
particulares, obedecendo-se às normas do local de trabalho. 
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109 
Borracheiro/ 

Soldador 

Ensino 
fundamental 
incompleto 

Executar serviços de borracharia; montar e desmontar pneus; reparar, conferir e corrigir o 
controle do estado de conservação dos pneus e das câmaras de ar, em veículos leves e 
pesados; executar trabalhos de cortes e solda de peças metálicas; saber ler desenhos 
elementares em perspectiva; realizar serviços de solda elétrica e de oxigênio; regular o 
equipamento de solda e compressor de ar, determinando a amperagem e a voltagem 
adequadas, de acordo com o trabalho a executar; carregar e limpar geradores de acetileno; 
orientar e treinar os servidores que auxiliam na execução dos trabalhos típico da classe, 
inclusive quanto a precauções e medidas de segurança; executar outras atribuições afins; 
executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 
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110 
Eletricista de 

Veículos 

Ensino 
Fundamental 

Completo; 
Cursos na 

área. 

Executar serviços gerais de manutenção corretiva e preventiva dos veículos, baseando-se 
em ordens de serviços, especificações técnicas, planos e programas pré-estabelecidos, de 
acordo com instruções e determinações dadas pela supervisão imediata. Executar serviços 
de consertos em automotores em parte elétricos, efetuando a reparação, manutenção e 
conservação, visando assegurar as condições de funcionamento e segurança. Desmontar, 
retirar e substituir peças dos veículos. Preparar, operar e manter em condições de uso as 
máquinas, ferramentas e utensílios de trabalho, bem como selecionar, organizar e preparar 
os materiais necessários para cada tipo de serviço, seguindo as instruções quanto ao seu 
preparo e aplicação; baixar as ordens de serviços relatando as operações realizadas e os 
materiais gastos para o devido registro nos sistemas informatizados. Liberar e encaminhar 
as ordens de serviços à área competente, providenciando os devidos registros nas mesmas, 
bem como o relato das principais operações realizadas e a lista dos materiais utilizados e 
gastos durante os trabalhos; cuidar, ainda, da devolução das sobras das ferramentas e 
equipamentos aos locais de armazenagem. Zelar pela limpeza e ordem na oficina de reparo, 
bem como cuidar dos instrumentos de aferição, mantendo-os sempre em condições de 
operação e dentro dos padrões técnicos. Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas 
pela Segurança do Trabalho e pela adequada utilização dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPIs durante o seu turno de trabalho, contribuindo para a redução de riscos e 
ocorrência de acidentes. Executar outras atividades afins à sua Unidade Funcional, a partir 
das demandas e necessidades internas e de conformidade com as orientações dadas pela 
sua chefia imediata. 
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111 Merendeira 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Receber os alimentos destinados à Merenda Escolar; controlar os gastos e estoques de 
produtos; armazenar alimentos de forma a conservá-los em perfeito estado de consumo; 
preparar o alimento de acordo com a receita, de forma a estarem prontos nos horários 
estabelecidos; organizar os utensílios e todo o material necessário à boa distribuição da 
merenda; servir os alimentos na temperatura adequada; cuidar da limpeza e manutenção do 
material e locais destinados à preparação, estocagem e distribuição; controlar o consumo e 
fazer os pedidos de gás na época oportuna; demonstrar interesse e cumprir as 
determinações superiores; tratar com delicadeza as crianças; distribuir a Merenda, por igual 
a todas as crianças, incentivando-as “comer de tudo”, sem deixar sobras; higienizar 
utensílios, equipamentos e dependências do serviço de alimentação. 
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112 Motorista 

Ensino 
Fundamental 
incompleto; 
Carteira de 
Habilitação 
categoria 

mínima “D” 

Dirigir veículos motorizados para transporte de pessoas ou cargas; cuidar da limpeza, 
conservação e manutenção dos veículos e fazer-lhes pequenos reparos quando da sua 
utilização; preencher fichas de controle. cumprir o regulamento, normas, rotinas em vigor; 
realizar outras tarefas de acordo com as atribuições próprias da respectiva função, inclusive 
administrativas. 
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113 
Operador De 

Máquinas 

Ensino 
Fundamental 
incompleto; 
Carteira de 
Habilitação 
categoria 

mínima “B”, 
Curso de 

Direção de 
Máquinas 

Pesadas e/ou 
Curso 

equivalente 

operar máquinas e equipamentos pesados, montados sobre rodas, pneumáticas ou não, 
realizando trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, 
desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, 
remoção e compactação de terra. relatar, em caderneta de registros, os serviços 
executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle; controlar o 
consumo de combustível e lubrificantes, para levantamento do custo da obra, bem como 
para a manutenção adequada da máquina; zelar pela conservação da máquina, informando 
quando detectar falhas e solicitando sua manutenção; efetuar o abastecimento da máquina, 
lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento 
durante a execução da obra; operar outras máquinas rodoviárias ou veículos de qualquer 
porte quando exigido pela chefia imediata; executar outras atividades correlatas ou 
determinadas. 
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114 Pedreiro 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Fazer alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo, trabalhar com 
instrumentos de nivelamento e prumo; construir bueiros; fossas e pisos de cimento; fazer 
orifícios de pedras, acimentados e outros materiais; proceder e orientar a preparação de 
argamassa para junções de tijolos ou para reboco de paredes; fazer blocos de cimento; 
mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; assentar marcos de 
portas e janelas; colocar azulejos e ladrilhos; armar andaimes; fazer reparos em obras de 
alvenaria; instalar aparelhos sanitários; assentar e recolocar tijolos, tacos, e outros; trabalhar 
com qualquer tipo de massa a base de cal, cimento e outros materiais de construção, operar 
com instrumentos de controle de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os serviços 
executados pelos ajudantes e auxiliares sob a sua direção, dobrar ferro para armações de 
concretagem; executar outras tarefas correlatas. 
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115 
Porteiro 
Servente 

Ensino 
fundamental 
incompleto 

Zelar pela limpeza, higiene, conservação e manutenção das dependências, do mobiliário e 
dos equipamentos da Escola; encarregar-se da abertura e fechamento da Escola; executar 
o serviço de limpeza das dependências que lhe forem atribuídas; verificar o funcionamento 
dos serviços de água, luz e esgoto, comunicando ao(a) Diretor(a) ou ao(à) Secretário(a); 
zelar pela conservação dos instrumentos de limpeza e pela racionalização do uso do 
material, na execução das tarefas de sua competência; participar de cursos de 
aprimoramento; controlar a entrada e saída de pessoas na escola, exercer outras atividades 
inerentes a sua função. 
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116 Tratorista 

Ensino 
Fundamental 
incompleto; 
Carteira de 
Habilitação 
categoria 

mínima “B”, 
Curso de 

Direção de 
Máquinas 

Agrícolas e/ou 
Curso de 
Tratorista 

operar máquinas motorizadas à diesel, gasolina ou eletricidade de pequeno porte, tais 
como: tratores agrícola, aspiradores de grama, outras máquinas simples; efetuar o 
transporte de entulhos, materiais de construção, outros equipamentos; executar roçagem e 
corte de grama ou pulverização, quando necessário; responsabilizar-se pelo equipamento, 
máquina e ferramentas à sua disposição; observar normas de segurança de trabalho; cuidar 
e zelar pelo bom funcionamento da máquina, sob sua responsabilidade; executar outras 
tarefas correlatas; gradear, arar, cultivar, desterroar, calcarear, fazer curva de nível, plantar, 
aplicar defensivos agrícolas, efetuar transportes utilizando carreta agrícola; manusear 
adubos, sementes e fazer a manutenção dos equipamentos. 
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117 Vigilante 
Ensino 

fundamental 
incompleto 

Vigiam dependências e áreas públicas com a finalidade de prevenir, controlar e combater 
delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelam pela 
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; 
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; 
fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; Controlam objetos e cargas; Comunicam-se via 
rádio ou telefone, caso necessário, e prestam informações ao público e aos órgãos 
competentes. 
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201 
Agente 

Administrativo 
Ensino Médio 

completo 

Protocolar e autuar documentos recebidos e expedidos, formalizar processos e expedientes; 
distribuir conferir e registrar a documentação da unidade em que serve; atender ao público 
interno e externo, e informar, consultando arquivos, fichários e documentos; fazer inscrições 
em cursos e concursos, conferir a documentação recebida e prestar informações; registrar a 
freqüência do pessoal, preencher fichas de ponto e elaborar relações; localizar documentos 
arquivados para juntada ou anexação; executar trabalhos que envolvam a interpretação de 
leis e normas administrativas, para concessão de vantagens; redigir qualquer modalidade de 
informações administrativas; executar serviços gerais de datilografia; elaborar relatórios, 
demonstrativos, quadros e mapas de interesse público; efetuar cálculos de taxas, impostos 
e juros; elaborar, conferir e informar folhas de pagamento; organizar cadastros, fichários e 
arquivos de documentação, atinentes a área administrativa; efetuar o recebimento, conferir, 
armazenar e conservar materiais e outros suprimentos; manter atualizado os registros de 
estoque; fazer levantamento de bens patrimoniais; ajudar na elaboração do orçamento; 
operar com máquinas e materiais eletrônicos; executar outras atividades correlatas. 
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202 
Assistente de 

Tesouraria 

Ensino Médio 
Completo; 
Curso de 

Informática 

Receber e guardar valores, efetuar pagamentos, mediante documentação comprobatória, 
dar recibo e autenticar a documentação; realizar todos os pagamentos, após prévia 
autorização, cumprindo rigorosamente a legislação vigente; prestar contas ao chefe 
imediato; efetuar a prestação de contas diária da movimentação financeira; elaborar 
balancetes e demonstrativos da movimentação da Tesouraria; realizar conciliação financeira 
e bancária; executar tarefas afins determinadas pelo seu superior hierárquico imediato; 
realizar serviços externos nas agências bancárias. 
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203 
Auxiliar 

Administrativo 

Ensino Médio 
Completo e 
Curso de 

informática 

Atender ao público interno e externo, prestando informações, recebendo recados e 
correspondência; atender às chamadas telefônicas, anotando e enviando recados; redigir e 
datilografar e/ou operar microcomputadores para elaborar textos de cartas, documentos, 
avisos, ofícios, tabelas e formulários; preparar, receber e expedir toda a correspondência, 
bem como, dar entrada aos processos protocolando e registrando em fichas próprias; - 
distribuir material, quando solicitado pelas unidades; fazer inscrições para concursos e 
cursos, conforme instruções recebidas; fazer cálculos simples e escrituração contábil 
rotineira e simples; catalogar documentos, livros, periódicos e etc; controlar os empréstimos 
e a devolução de obras do acervo da biblioteca; orientar leitores nas consultas 
bibliográficas; operar máquinas copiadoras, fax, telex e sistemas internos de comunicação 
telefônica; responsável por materiais, máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas 
sob sua responsabilidade; exercer outras atividades semelhantes e compatíveis do mesmo 
grau de dificuldade/responsabilidade. 
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204 
Auxiliar de 
Consultório 

Dentário 

 

 Ensino Médio 
Completo; 

Curso 
específico 

para o cargo 

Orientar pacientes sobre higiene bucal; marcar consultas; preencher e anotar fichas clínicas; 
manter em ordem arquivo e fichário; controlar o movimento financeiro; revelar e montar 
radiografias intra-orais; preparar o paciente para atendimento; auxiliar no atendimento ao 
paciente; instrumentar o cirurgiãodentista e o técnico em higiene dental junto a cadeira 
operatória; manipular materiais restauradores; promover isolamento do campo operatório; 
colaborar em atividades didático-científicas e em campanhas humanitárias; executar a 
manutenção, limpeza dos materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento 
das atividades; manipular matérias de uso odontológico; selecionar moldeiras; confeccionar 
modelos em gesso; aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental; proceder à 
conservação e à manutenção do equipamento odontológico; realizar lavagem, desinfecção e 
esterilização do instrumental e do consultório; executar o tratamento e descarte de resíduos 
de materiais provenientes de seu local de trabalho; executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

40
H

 

04
 

 1
2

 C
.R

 

62
2,

00
 

25
,0

0 

205 Auxiliar Social 

Ensino Médio 
Completo; 
Curso de 

Informática 

receber o cliente, selecionando o caso para entrevista com o assistente social; Tomar 
providências determinadas pelo assistente social, complementares ao atendimento do caso; 
Responder pelo prontuário do cliente bem como devolvê-lo ao arquivo; Encaminhar ao 
assistente social, o movimento mensal de atendimento aos casos; Desenvolver atividades 
complementares determinadas pelo assistente social; Desempenhar tarefas afins; Tomar 
conhecimento e cumprir as determinações administrativas do assistente social e da chefia 
imediata.  

40
h 

01
 

0
3

 C
.R

 

75
0,

00
 

30
,0

0 

206 
Condutor 

Socorrista - 
SAMU 

Ensino Médio, 
CNH 

Categoria “D” 
- Curso de 
Urgência e 
Emergência 

conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes; 
conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer 
contato radiofônico (ou telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas 
orientações; conhecer a malha viária local; conhecer a localização de todos os 
estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local; auxiliar a equipe de 
saúde nos gestos básicos de suporte à vida; auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte 
de vítimas; realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica; identificar todos os 
tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a 
equipe de saúde; manter-se atualizado, freqüentando os cursos de educação permanente e 
congressos da área, assim como dominar o conhecimento necessário para o uso adequado 
dos equipamentos da Unidade Móvel. 
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207 
Ouvidor 
Público 

Ensino Médio 
Completo; 
Curso de 

Informática 

receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos às 
atividades da Administração municipal, dando encaminhamento aos procedimentos 
necessários para a solução dos problemas suscitados, com retorno aos interessados; 
Encaminhar aos devidos setores, manifestações dos cidadãos, acompanhar as providências 
adotadas e garantir o retorno aos interessados; Organizar e interpretar o conjunto das 
manifestações recebidas dos cidadãos, monitorar, a partir delas, o desempenho da 
Administração Municipal no cumprimento de suas finalidades e elaborar pesquisas de 
satisfação do usuário; Apoiar tecnicamente e atuar com os devidos setores visando a 
solução dos problemas apontados pelos cidadãos; Produzir relatórios que expressem 
expectativas, demandas e nível de satisfação da sociedade e sugerir mudanças, tanto 
gerenciais como procedimentais, a partir da análise e interpretação das manifestações 
recebidas; Recomendar a instauração de procedimentos administrativos para exame técnico 
das questões e a adoção de medidas necessárias para a adequada prestação de serviço 
público, quando for o caso; Contribuir para a disseminação de formas de participação 
popular no acompanhamento e fiscalização da prestação de serviços públicos da 
administração; Encaminhar aos setores competentes pela sua apuração todas as 
denúncias, tão logo sejam recebidas; Aconselhar o interessado a dirigir-se à autoridade 
competente quando for o caso; Guardar sigilo referente a informações levadas ao seu 
conhecimento, no exercício de suas funções; Divulgar, através dos diversos canais de 
comunicação da administração, o trabalho realizado pela Ouvidoria, assim como 
informações e orientações que considerar necessárias ao desenvolvimento de suas ações.  
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208 
Recepcionista 
– Sec. Saúde 

Ensino Médio 

Exercer atividades de apoio no atendimento ao público, atender telefones, controlar agenda, 
fazer pequenas atividades burocráticas e anotações de controle dos visitantes; receber 
visitantes e autoridades encaminhando-os aos setores necessários para o bom atendimento 
aos mesmos; desempenhar outras tarefas afins. 
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209 
Técnico 
Agrícola 

Ensino Médio 
mais Curso 

Técnico 
Agrícola com 
Habilitação 

em 
Agropecuária; 
Inscrição no 
conselho da 

classe 

Atuar em atividades de extensão, associativismo e em apoio a pesquisa, análise, 
experimentação, ensaio e divulgação técnica. Ministrar disciplina técnica, atendida a 
legislação específica em vigor, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de 
projetos e pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, 
arbitramento e consultoria, sob a supervisão de um profissional de nível superior, exercendo 
dentre outras as seguintes tarefas: coleta de dados de natureza técnica; desenho de 
detalhes de construção rurais; elaboração de orçamentos de materiais, insumos, 
equipamentos, instalações e mão-de-obra; detalhamento de programas de trabalho, 
observando normas técnicas e de segurança no meio rural; manejo e regulagem de 
máquinas e implementos agrícolas; dar assistência técnica na aplicação de produtos 
especializados; execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até 
à colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários; 
administração de propriedades rurais; colaborar nos procedimentos de multiplicação de 
sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem como em serviços de drenagem e irrigação. 
Conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva 
formação profissional. Elaborar relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de 
sua qualidade, executar trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade. Dar 
assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais 
especializados, limitada à prestação de informações quanto às características técnicas e de 
desempenho. Emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de 
produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial. Administração de propriedades rurais a 
nível gerencial, conduzir equipes de instalação, montagem e operação, e de reparo ou 
manutenção, treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua 
modalidade. Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das 
necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua 
chefia imediata. 
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210 
Técnico 
Contábil 

Ensino Médio 
Técnico em 

Contabilidade 
ou Ensino 

Médio mais 
Curso Técnico 

em 
Contabilidade; 
Inscrição no 
conselho da 

classe 

Supervisionar, coordenar, orientar e/ou escriturar os atos ou fatos administrativos; examinar 
os processos de prestações de contas; auxiliar na elaboração da proposta orçamentária; 
acompanhar a execução orçamentária e verificar a existência de saldos nas dotações, para 
que as despesas possam ser autorizadas; verificar e informar a classificação das despesas 
de acordo com a legislação vigente; informar, através de relatórios, sobre a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial do município; elaborar e conferir os documentos e 
relatórios, da área contábil, do balanço e prestação de contas anual para o tribunal de 
contas do estado; observar prazos legais; auxiliar na elaboração de projetos de leis e 
decretos, que dizem respeito à área orçamentária e contábil; saber interpretar e aplicar a 
legislação vigente, acompanhar as mudanças e novas leis; orientar e conferir processos de 
prestação de contas de auxílios e convênios; avaliar o cumprimento de metas estabelecidas 
pelas leis de diretrizes e orçamentos; apoiar a atuação do sistema de controle interno no 
exercício de suas funções; conhecer sistemas informatizados; saber operar equipamentos 
de informática e digitar dados; elaborar, executar e acompanhar as peças orçamentárias do 
plano plurianual da lei das diretrizes orçamentárias e das metas fiscais, do 
acompanhamento e controle das aplicações constitucionais na saúde e na educação e o 
atendimento as normas da lei de responsabilidade fiscal; executar atividades afins; elaborar 
a escrituração de operações contábeis; elaborar demonstrativos de bens, coisas e direitos 
da municipalidade; controlar verbas recebidas e aplicadas; elaborar planos de contas 
orçamentárias, financeira e patrimonial; elaborar balanços, balancetes, demonstrativos e 
outros relatórios financeiros; examinar empenhos, verificando a disponibilidade orçamentária 
e financeira, classificando a despesa em elemento próprio; elaborar demonstrativos de 
despesas de custeio, por unidade orçamentária; propor normas internas contábeis; assinar 
atos e fatos contábeis; organizar dados para a proposta orçamentária; executar outras 
atividades correlatas. 
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211 
Técnico em 

Enfermagem 

Ensino Médio 
em Técnico 

em 
Enfermagem 
com registro 
no COREN 

Assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência à saúde; preparar o paciente para consultas, exames e 
tratamento; observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua 
qualificação; executar atividades na prevenção e no controle das doenças transmissíveis, 
infecção hospitalar e programas de vigilância epidemiológica; prestar cuidados de 
enfermagem pré e pós-operatório; cumprir ou fazer cumprir as prescrições médicas relativas 
ao tratamento do paciente; providenciar as esterilizações das salas de cirurgias e obstetrícia 
e do instrumental a ser utilizado, mantendo-os sempre em condições de uso imediato; 
aplicar oxigênio, soro, injeções, sondas; realizar drenagens e emóstase; aplicar lavagens 
estomacais, vesicais, sondagens, aspiração de secreção de cateterismo vesical, sob 
supervisão imediata; manter controle de medicamentos, materiais, instrumentos de 
enfermagem, distribuindo e orientando a execução de tarefas, formulários específicos, 
dispondo informações em arquivos e elaborando relatórios de atividades para avaliação dos 
resultados; desempenhar toda e qualquer tarefa inerente ao cargo. 
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212 
Técnico Em 
Laboratório 

Ensino Médio 
Técnico em 
Laboratório 

CRF 

 

Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura e outros, dar assistência técnica 
aos usuários do laboratório, analisar e interpretar informações obtidas de medições, 
determinações, identificações, definindo procedimentos técnicos a serem adotados, sob 
supervisão, separar soros, plasmas, glóbulos, plaquetas e outros, elaborar e ou auxiliar na 
confecção de laudos, relatórios técnicos e estatísticos, preparar os equipamentos e 
aparelhos do laboratório para utilização, coletar e ou preparar material, matéria prima e 
amostras, testes, análise e outros para subsidiar aulas, pesquisas, diagnósticos, auxiliar na 
realização de exames anatomopatológicos, preparando amostras, lâminas, microscópicas, 
meios de cultura, soluções, testes, químicos e reativos, controlar e supervisionar a utilização 
de materiais, instrumentos e equipamentos do laboratório, zelar pela manutenção, limpeza, 
assepsia e conservação de equipamentos e utensílios do laboratório em conformidade com 
as normas de qualidade, de biossegurança e controle do meio-ambiente, participar de 
programa de treinamento, quando convocado, executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática, executar outras tarefas 
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 
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213 
Técnico Em 
Topografia 

Ensino Médio 
completo mais 
Curso Técnico 

em 
Topografia; 
Inscrição no 
conselho da 

classe 

 

Analisa mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e 
calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos 
topográficos, planimétricos e altimétricos; efetua o reconhecimento básico da área 
programada, analisando as características do terreno, para decidir os pontos de partida, vias 
de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos; realiza levantamentos da área 
demarcada, posicionando e manejando teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e 
outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, 
referências de níveis e outras características de superfície terrestre, de áreas subterrâneas 
e de edifícios; registra nas cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os valores 
lidos e os cálculos numéricos efetuados, para analisá-los posteriormente; avalia as 
diferenças, entre pontes, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e 
efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para complementar as informações 
registradas e verificar a precisão das mesmas; elabora esboços, plantas e relatórios 
técnicos sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções, para 
desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos; supervisiona os trabalhos 
topográficos, determinando o baliza- mento, a colocação de estacas e indicando referências 
de nível, marcos de locação e demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução 
dos trabalhos; zela pela manutenção e guarda dos instrumentos, aferindo-os e retificando-
os, para conservá-los nos padrões requeridos. Pode desenhar plantas detalhadas das áreas 
levantadas. 
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214 
Técnico Em 
Zootecnia 

Ensino Médio 
completo; 

Curso Técnico 
em Zootecnia; 
Inscrição no 
conselho da 

classe 

 
Atuar nas mais diversas áreas de criação e manejo animal, promover medidas de profilaxia, 
sanidade, alimentação e reprodução. Administrar empresas rurais e promover a 
comercialização de produtos e animais. Estudar e aplicar princípios biológicos e zootécnicos 
para experimentar, testar, desenvolver e melhorar métodos de 
produção de vida animal, inclusive os insetos úteis. Executar outras atividades afins à sua 
unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com 
as orientações dadas pela sua chefia imediata.  
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301 
Analista de 
Licitações 

Ensino Superior 
completo em 
qualquer área 

responsável por cotações, valores referenciais, processos licitatórios, desde confecção 
de edital e sua publicação, realinhamento de preços, liberação de ofertas de compras, 
gestão de prazos, impugnação e solicitação de esclarecimentos de licitantes, análise 
das propostas de material ou serviços, classificação ou desclassificação das 
propostas, etapa de lances e negociação, condução de sessões públicas licitatórias, 
principalmente na modalidade pregão eletrônico, presencial e concorrência. 
Conferência dedocumentos para habilitação, adjudicação, homologação, revogação e 
anulação da licitação, impugnação aos termos do edital, recursos administrativos, 
publicações no diário oficial, execução do contrato, recebimento do objeto contratual, 
digitar e processar dados para elaboração de minutas de editais de licitações públicas 
e contratos administrativos, atas, termos de adjudicação e homologação; analisar 
documentos; coordenar abertura de certames licitatórios; fornecer editais; dar 
publicidade aos procedimentos do departamento; enviar dados ao Tribunal de Contas; 
xerofotocopiar procedimentos licitatórios quando requeridos; fornecer certidões; manter 
o arquivo com os processos licitatórios organizados; expedir ofícios e demais atos 
pertinentes à função. 
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302 
Analista de 

Pessoal 

Ensino Superior 
completo em 
qualquer área 

Analisa e controla a variação dos custos na folha de pagamento, promovendo a 
inclusão dos percentuais de aumentos concedidos, elaborando e definindo quadros, 
tabelas, gráficos e programas demonstrativos, para encaminhamento à chefia 
imediata; controla e executa a movimentação de entrada de dados no sistema de folha 
de pagamento, alterando dados e incluindo informações, para manter atualizados os 
relatórios solicitados; providencia admissões, transferência e rescisões de contratos, 
observando a legislação e normas vigentes, para dar prosseguimento a estes 
processos; acompanha e analisa as mudanças na legislação, avaliando impactos e 
propondo alternativas, para permitir o correto desenvolvimento dos trabalhos; executa 
registros nos assentamentos de funcionários, controlando férias, efetuando inclusões, 
alterações e exclusões, para manter em ordem seus arquivos; esclarece e orienta os 
funcionários, informando quanto aos seus deveres e direitos, para ampliar a divulgação 
das normas da empresa; acompanha e executa programa de seleção e treinamento, 
levantando necessidade, orientando na elaboração de material didático, definindo 
metodologias, conteúdos e carga horária, para conseguir o máximo aproveitamento; 
providencia apoio logístico aos programas de treinamento, convocando participantes, 
preparando material didático e locais de realização, para assegurar perfeitas condições 
ou desenvolvimento; promove o recrutamento de mão-de-obra, consultando arquivos, 
cadastros, currículos e realizando entrevistas, para assegurar o desenvolvimento dos 
quadros da empresa; assessora a direção geral nos atendimentos com representantes 
trabalhistas, emitindo pareceres sobre as matérias tratadas, para organizações 
trabalhistas, para assegurar providências compatíveis com o interesse do pessoal e da 
empresa; responde pela eficácia da administração de cargos da política de 
remuneração, adotando normas consistentes e baseadas em modernas políticas da 
área, para assegurar a retenção da mão-de-obra qualificada. 
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303 
Analista de 
Vigilância 

Epidemiológica 

Curso Superior 
em Biologia com 

registro no 
CRBio 

Realizar pesquisa sobre todas as formas de vida, efetuando estudos e experiências 
com espécimes biológicos, para incrementar os conhecimentos científicos, 
descobrindo suas aplicações no campo da saúde; efetuar pesquisas em fenômenos 
causadores de endemias; identificar aspectos morfofisiológicos de funções biológicas; 
participar de programas de combate à infecção: realizar experiências em laboratórios e 
no meio ambiente. 
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304 
Analista de 
Vigilância 
Sanitária 

Curso Superior 

Planejar, programar, normatizar, organizar, coordenar, dirigir, controlar, avaliar e 
executar as atividades, programas e ações de Vigilância Sanitária, assegurando o 
cumprimento das políticas, diretrizes, normas e determinações estabelecidas pela 
Política Nacional estabelecida pelo SUS; criar mecanismos de implantação que visem 
à promoção e proteção da saúde coletiva; implementar os mecanismos de controle de 
fiscalização, inerentes ao poder de polícia sanitária; articular-se com órgãos de 
segurança pública, objetivando atuação conjunta para a execução de ações de 
fiscalização; constar defesa e recursos de autos de infração e imposição de 
penalidades, lavradas no âmbito da Diretoria; coordenar e controlar o registro de 
antecedentes relativos à Vigilância Sanitária; elaborar e propor normas, orientar e 
controlar a instalação e o funcionamento dos estabelecimentos de saúde e de 
interesse da saúde. 
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305 
Analista de 

Controle 
Interno 

Curso Superior 
em qualquer 

área 

Compreende a categoria funcional com as atribuições de executar serviços de avaliar o 
cumprimento das diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual, que realizado 
mediante análise de compatibilidade; verificar o atendimento das metas estabelecidas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO; verificar os limites e condições para realização de 
operações de créditos e inscrição de dívida em restos a pagar; verificar periodicamente a 
observância do limite dos gastos despendidos com pessoal e avaliar as medidas adotadas 
para o seu retorno ao patamar permitido ao final de cada quadrimestre; verificar as 
providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidadas e 
mobiliárias aos respectivos limites nos três quadrimestres subsequentes ao da apuração; 
controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos; verificar e 
acompanhar o cumprimento do limite de gastos totais do legislativo municipal mediante 
análise dos valores da receita considerada para a fixação do total da despesa da câmara 
municipal, do percentual aplicável e dos repasses no curso do exercício; controlar a 
execução orçamentária à vista da programação financeira e do cronograma mensal de 
desembolso; avaliar os procedimentos adotados para a realização da receita e da despesa 
pública; verificar a correta aplicação das transferências voluntárias; controlar a destinação de 
recursos para os setores públicos e privados; avaliar o montante da dívida e as condições de 
endividamento do município; verificar e analisar a escrituração das contas públicas; 
acompanhar a gestão patrimonial; apreciar o relatório de gestão fiscal e assiná-lo; avaliar os 
resultados obtidos pelos administradores na execução dos programas de governo e a 
aplicação dos recursos orçamentários; apontar as falhas dos expedientes encaminhados e 
indicar soluções; verificar as implementações das soluções indicadas para sanar problemas 
detectados; criar e solicitar condições para a atuação eficaz do controle interno municipal; 
orientar e expedir atos normativos para os órgãos setoriais; desempenhar outras atividades 
estabelecidas em lei ou que decorram das suas atribuições; efetuar o planejamento global 
das atividades anuais e plurianuais; executar tarefas afins e de interesse da municipalidade; 
executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo; zelar pelo 
patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva. Obter elementos 
e informações para subsidiar a função de comando realiza-se através de auditorias internas. 
Fornecer ao gestor informações confiáveis e em tempo hábil para a tomada de decisões; A 
ação deve ser preventiva, de forma a evitar erros, fraudes ou desperdício; Oferecer 
alternativas de melhoria na atuação de cada setor da administração; Visar a qualidade, 
transparência e à probidade administrativa; Reservar os interesses da organização contra 
ilegalidades, erros ou outras irregularidades; Assegurar eficácia, eficiência e economicidade 
na administração,e aplicação dos recursos públicos; Evitar desvios, perdas e desperdícios; 
Garantir o cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais; Identificar erros, 
fraudes e seus agentes. 
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306 
Assistente 

Social 

Curso Superior 
em Serviço 

Social; Registro 
no Conselho da 

classe 

Realizar ou orientar estudos de pesquisas no campo da assistência social; preparar 
programas de trabalho referentes ao Serviço Social; realizar e interpretar pesquisas 
sociais; orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional; 
encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento ea 
recuperação dos mesmos e assistindo os familiares; planejar e promover inquéritos 
sobre a situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos casos 
apresentados para estudo ou encaminhamento; estudar os antecedentes da família, 
participar de estudo e diagnostico dos casos e orientar os pais em grupo ou 
individualmente, sobre o tratamento adequado; supervisionar o Serviço Social através 
das agencias; orientar nas seleções sócio econômicos para a concessão de auxílios e 
ou amparo pelos serviços de assistências a velhice, a infância abandonada, a cegos 
etc., orientar investigações sobre situação moral e financeira de pessoas que 
desejarem receber ou adotar crianças; manter contato com a família legitima e a 
substituta, fazer levantamentos sócio econômicos com vistas a planejamento 
habitacional nas comunidades; prestar assistência a condenados por delito ou 
contravenção, bem como, a suas respectivas famílias; promover a reintegração dos 
condenados a suas famílias e na sociedade, executar outras atividades compatíveis 
com as especificadas, conforme as necessidades do Município. 
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307 Bibliotecário 

Ensino superior 
completo em 

Bacharelado em 
Biblioteconomia 

Executar as atribuições relacionadas com a respectiva profissão, integrando-se ao 
trabalho coletivo da escola; colaborar para o desenvolvimento da Rede Municipal de 
Educação; desenvolver projetos técnicos e pedagógicos de educação e de preparação 
de material para as escolas, bibliotecas, oficinas, centros e serviços pedagógicos; dar 
orientação técnica aos auxiliares de biblioteca escolar quanto à organização do acervo 
de livros e de material especial de acordo com o projeto político-pedagógico das 
unidades sob sua responsabilidade e indicar mecanismos de utilização dos livros e 
demais equipamentos da biblioteca; coordenar a política de seleção e aquisição de 
livros e material especial; coordenar os trabalhos da(s) biblioteca(s) sob sua 
responsabilidade, conhecendo o projeto político-pedagógico das unidades e buscando 
formas de integração da biblioteca com eles; promover o intercâmbio entre os 
trabalhos das bibliotecas da Rede Municipal de Educação; participar de reuniões 
pedagógicas na escola onde estiver lotado bem como com a equipe de coordenação 
das bibliotecas da Secretaria Municipal de Educação; estabelecer metas de melhoria 
de acervo e de atendimentos paras as bibliotecas escolares sob sua responsabilidade, 
segundo os projetos de cada escola; promover empréstimos de livros e material 
especial entre bibliotecas; classificar, catalogar e indexar livros, teses e periódicos e 
outras publicações bem como materiais especiais; promover grupos de estudo sobre a 
função da biblioteca na Escola Plural; desincumbir-se de outras tarefas específicas 
compatíveis com a natureza do cargo que lhe forem atribuídas. 
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308 Biólogo 

Curso Superior 
em Biologia; 
Registro no 
Conselho da 

classe 

Prestar assistência como biólogo nos diversos setores onde sejam necessárias suas 
atividades. Elaborar e executar estudos e projetos para subsidiar a proposta da política 
municipal de meio ambiente, bem como para subsidiar a formulação das normas, 
padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo órgão ambiental, definir, 
implantar o administrar espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, informar a população sobre os níveis de poluição, a 
qualidade do meio ambiente, a presença de substâncias potencialmente nocivas à 
saúde no meio ambiente e nos alimentos, bem corno os resultados dos 
monitoramentos e auditorias; incentivar e executar a pesquisa, o desenvolvimento e a 
capacitação tecnológica para a resolução dos problemas ambientais e promover a 
informação sobre essas questões; preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético do município e fiscalizar as entidades dedicadas á pesquisa o 
manipulação de material genético, preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, proteger e 
preservar a biodiversidade; proteger, de modo permanente, dentre outros, os sítios 
protegidos pelo patrimônio histórico e de interesse paleontológico e as encostas 
íngremes e topos de morros, bem como todas as áreas de preservação permanente, 
em conformidade com a lei federal nº.4.771, de 15 de setembro de 1965; controlar e 
fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e destino 
final de substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e instalações que 
comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e domeio ambiente; 
promover a captação de recursos junto a órgãos e entidades públicas e privadas e 
orientar a aplicação de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas 
as atividades relacionadas com a proteção, conservação, recuperação, pesquisa e 
melhoria do meio ambiente, promover medidas administrativas e tomar providências 
para as medidas judiciais de responsabilidade dos causadores de poluição ou 
degradação ambiental, estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em 
áreas urbanas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos de 
cobertura vegetal; promover periodicamente o inventário de espécies raras ameaçadas 
de extinção. 
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309 
Cirurgião 
Dentista 

Curso Superior 
em Odontologia 
com registro no 

CRO 

tem como atribuições realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de 
saúde bucal da população adscrita; Realizar os procedimentos clínicos definidos na 
Norma Operacional Básica do Sistema único de Saúde – NOB/SUS 96 – e na Norma 
Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no 
âmbito da atenção básica para a população adscrita; Encaminhar e orientar os 
usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, 
assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimento de primeiros cuidados nas 
urgências; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e 
outras orientações na conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, 
pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de 
assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, 
indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento local; Coordenar ações 
coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; Programar e 
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar as 
equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em 
saúde bucal; Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; Realizar todos 
os procedimentos prescritos pelo Ministério da Saúde/Secretaria Municipal de Saúde 
com referência ao Programa Saúde da Família – PSF, mesmo que sejam emitidos 
posteriormente, para que o programa tenha êxito; Desempenhar outras tarefas afins. 
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310 
Enfermeira – 
Sec. Saúde 

Ensino Superior 
em Enfermagem 
com registro no 

COREN 

Auxiliar o médico nas atividades que lhe são próprias, executar serviços de cuidados 
de enfermagem através de técnicas usuais ou especificas, efetuar atividades de 
educação sanitária, observação, cuidados visitas e tratamento de doenças, gestantes 
e acidentados, possibilitando a recuperação da saúde individual e coletiva, atuar junto 
ao pronto atendimento médico nas urgências e emergências; realizar procedimentos 
que lhes são competentes, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos junto ao ambulatório 
ou centro cirúrgico, atuar nos programas de saúde implantados; bem como 
acompanhar pacientes em estados graves no deslocamento para outros centros 
médicos e, quando necessário, no pacientes em estados graves no deslocamento para 
outros centros médicos e, quando necessário , no domicílio; manter permanente 
contato com médicos e chefes de clinicas para promover integral colaboração dos 
serviços de enfermagem à população, quanto a assistência medica/hospitalar; -assinar 
freqüência e atos de sua competência; trajar de modo compatível; acatar e cumprir as 
ordens que lhe são atribuídas; desempenhar sua missão com ética e profissionalismo 
e de conformidade com a legislação pertinente; solicitar equipamentos e material de 
consumo; responder civil e criminalmente pelos atos praticados no desempenho de 
suas tarefas; utilizar o cargo somente para a prática de lícitos e em prol do poder 
público Municipal e do bem coletivo; exercer outras atividades correlatas que lhe forem 
determinadas pelos superiores ou por Lei, normas ou regulamentos. 
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311 
Engenheiro 

Civil 

Curso Superior 
em Engenharia 

Civil; Registro no 
CREA 

elaborar projetos e fiscalização de edificações, estradas, pistas de rolamento; sistema 
de transporte e abastecimento de água e de saneamento; orientar e coordenar 
estudos, planos e pesquisas de interesse urbanístico local, garantindo continuidade do 
processo de planejamento; planejar orientar e controlar a execução de programas, 
obras e serviços propostos no plano de desenvolvimento urbano; formular diretrizes de 
uso de solo e sistema viário, analisar e emitir parecer sobre projetos de edificações, 
observando o código de obras do município; executar as funções afins, em âmbito 
prático e teórico, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. avaliar 
as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando as 
características do terreno disponível para a construção; calcular os esforços e 
deformações previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, para apurar a 
natureza dos materiais que devem ser utilizados na construção; consultar outros 
especialistas da área de engenharia e arquitetura, trocando informações relativas ao 
trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as exigências técnicas e estéticas 
relacionadas à obra a ser executada;d)elaborar o projeto da construção preparando 
plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidade de materiais, 
equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando cálculo aproximado dos custos, 
a fim de apresentá-lo aos superiores imediatos para a aprovação;preparar o programa 
de execução do trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios 
que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 
desenvolvimento das obras; dirigir a execução de projetos, acompanhando e 
orientando as operações à medida que avançam as obras, para assegurar o 
cumprimento dos prazos e padrões de qualidade e segurança recomendados;elaborar, 
dirigir e executar projetos de engenharia civil; elaborar normas acompanhar 
concorrências; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo 
de terceiros; elaborar diretrizes e programas de desenvolvimento do sistema viário e 
racionamento do trânsito; analisar e aprovar projetos de obras particulares, de 
tratamentos, desmembramento e remembramento de terrenos;participar da 
fiscalização das posturas urbanísticas; elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, observações e sugerindo medidas para 
implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de 
atuação; participar das atividades administrativas, de controle de apoio, referentes à 
sua área de atuação;participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando treinamento ou ministrando aulas e palestras, a 
fim de contribuir com o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua 
área de atuação;participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da 
prefeitura e outras entidades públicas e particulares, procedendo a estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnicocientíficos, 
para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 
município de guape;realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização 
profissional. 
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312 Farmacêutico 

Curso superior 
em Farmácia 

com registro no 
CRF 

O Farmacêutico tem como atribuições o desempenho de funções de dispensação ou 
manipulação de fórmulas magistrais e farmacopéicas a serviço público; 
Assessoramento em laboratório, depósitos e produtos farmacêuticos, unidades de 
atendimento de saúde e em farmácias básicas, de controle ou de inspeção de 
qualidade, análise prévia, ou fiscal de produtos que tenha destinação terapêutica, 
anestésica ou auxiliar de diagnóstico; Executar a fiscalização técnica sanitária de 
empresa, estabelecimento, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos 
farmacêuticos; Elaborar laudos e perícias técnicas; A direção da farmácia básica e de 
depósitos de medicamentos do Poder Público Municipal, o assessoramento dos 
laboratórios municipais de análises e de análises clínicas e de próteses; O controle, 
pesquisa e perícia da poluição atmosférica e tratamento dos despejos industriais, do 
controle e qualidade da água do consumo humano e de alvos de fiscalização urbana e 
ambiental desenvolvida pelo Município; A realização de vistorias, perícias, avaliação, 
elaboração de laudos e ou pareceres e desempenho de outras funções correlatas à 
profissão, os termos da Lei n° 3.820, de 11.11.1960, com suas posteriores alterações 
e de seu Decreto Regulamentador n.° 85.878/1981; Desempenhar outras tarefas afins. 
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313 
Farmacêutico-

Bioquímico 

Curso superior 
em Bioquímica 
com registro no 

CRF 

Executar atividades de analises em laboratório de patologia clínica, realizando e 
orientando exames, testes, e cultura de microorganismo por meio de manipulação de 
aparelhos de laboratório e por outros meios para possibilitar diagnósticos, tratamento e 
prevenção de doenças; emitir e se responsabilizar pelos laudos; seguir rigidamente os 
padrões técnicos estabelecidos para realização dos exames e as normas de 
biossegurança; planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar atividade de 
Atenção a Saúde individual e coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão 
em saúde, regular os processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de 
serviço) no âmbito do sistema único de saúde do município, integrando-o com outros 
níveis do sistema; desempenhar outras tarefas afins. 
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314 
Fiscal de 
Vigilância 
Sanitária 

Curso Superior 

Elaborar relatórios, laudos, comunicações e outros documentos relacionados com a 
fiscalização sanitária; expedir autos de intimação, de interdição, de apreensão, de 
coleta de amostras e de infração e aplicar diretamente as penalidades que lhe forem 
delegadas; executar e/ou participar de ações de Vigilância Sanitária em articulação 
direta com as de Vigilância Epidemiológica, Controle de Zoonoses, Saúde do 
Trabalhador e do Meio Ambiente; fiscalizar estabelecimentos que comercializam, no 
varejo e atacado, drogas, medicamentos, cosméticos e saneantes domissanitários e 
outros de interesse da saúde; fiscalizar estabelecimentos que fabricam alimentos, 
medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos e correlatos, saneantes 
domissanitários, cosméticos, perfumes e produtos de higiene, fiscalizar farmácias 
hospitalares, farmácias privativas e dispensários de medicamentos de unidades 
hospitalares e congêneres; fiscalizar hospitais e serviços intra-hospitalares, 
ambulatórios hospitalares gerais e especializados, públicos e privados, serviços de 
assistência médica e odontológica, pronto-socorros gerais e especializados, unidades 
mistas e especializadas de saúde, policlínicas e serviços públicos de saúde afins, 
clínicas e consultórios médico-odontológicos gerais e especializados, centros e postos 
de saúde e congêneres; fiscalizar serviços de apoio diagnóstico de patologia clínica e 
citologia, análises clínicas, anatomia patológica, posto de coleta fiscalizar serviços de 
próteses dentárias, estabelecimentos ópticos, creches, asilos e congêneres. 
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315 Fisioterapeuta 

Curso Superior 
em Fisioterapia 
com registro no 

CREFITO 

Atuar na prevenção e reabilitação das doenças ocupacionais (DORTS), afecções da 
coluna vertebral, osteoporose, seqüelas de diabetes, hanseníase, hipertensão arterial 
e limitações físicas pelo comprometimento da massa muscular ou óssea e orientação 
de hábitos de melhoria da qualidade de vida. Avaliar o estado funcional do cliente, 
através da elaboração do Diagnóstico Cinesiológico Funcional a partir da identidade da 
patologia clínica intercorrente, de exames laboratoriais e de imagens, da amnese 
funcional e do exame da cinesia, da funcionalidade e do sinergismo das estruturas 
anatômicas envolvidas. Desenvolver atividades, de forma harmônica na equipe 
multiprofissional de saúde. Zelar pela autonomia científica de cada um dos membros 
da equipe, não abdicando da independência científico-profissional e da isonomia nas 
suas relações profissionais. Participação plena na atenção de saúde prestada a cada 
cliente, na integração das ações multiprofissionalizadas, na sua resolutividade e na 
deliberação da alta do cliente. Participar das reuniões de estudos e discussões de 
casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos. Registrar no prontuário 
do cliente, todas as prescrições e ações nele desenvolvidas. 
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316 Fonoaudiólogo 

Curso Superior 
em 

Fonaudiologia 
com registro no 

CRFa 

Avaliar as deficiências dos pacientes, realizando exames fonéticos, da linguagem, 
audiometria, alem das técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou 
terapêutico, elaborar plano de tratamento de pacientes, baseando-se nos resultados 
da avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas 
informações medicas, desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a área de 
comunicação escrita oral, voz e audição. Desenvolver trabalho de correção de 
distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição , objetivando a reeducação 
neuromuscular e a reabilitação do paciente, avaliar o paciente no decorrer do 
tratamento observando a evolução do processo e promovendo os ajustes necessários 
na terapia adotada, promover a reintegração do paciente a família e a outros grupos 
sociais, realizar outras atribuições compatíveis com sua especialidade profissional. 
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317 
Gestor de 
Resíduos 
Sólidos 

Curso Superior 
completo; 

Registro no 
Conselho da 
classe o qual 
deve possuir 

ART (Anotação 
de 

Responsabilidad
e Técnica) 

gerir o local de disposição final dos resíduos sólidos; coordenar a implantação da 
política municipal de resíduos sólidos; promover o arranjo institucional, como 
regulamento municipal para a limpeza urbana, capacitação técnica continuada dos 
profissionais e motivação para o melhor desempenho de suas funções; auditar o 
cumprimento do regulamento de limpeza pública municipal, das leis, resoluções e 
outros instrumentos ligados aos resíduos sólidos; estabelecer canal de comunicação a 
fim de possibilitar a participação social nos processos decisórios, ouvir e atender 
demandas, divulgar os serviços prestados, bem como permitir a formação de 
consciência coletiva sobre a importância da limpeza pública por meio da educação 
ambiental; promover políticas de redução da geração de resíduos sólidos; responder 
por todas as ações decorrentes da gestão e operação de gerenciamento dos resíduos 
sólidos do aterro sanitário; integrar a equipe de elaboração do Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS; implementar o Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, assumindo a ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) pela execução do referido plano.  
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318 Médico 

Curso Superior 
em Medicina 

com registro no 
CRM 

Realizar exames médicos, diagnósticos, prescrever e ministrar tratamentos para as 
diversas doenças, perturbações e lesões do organismo e aplicar os métodos da 
medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, praticar atos cirúrgicos e correlatos; 
Emitir laudos e parecer; Desenvolver ações de saúde coletiva; Planejar, coordenar, 
controlar, analisar, avaliar e executar atividade de Atenção a Saúde individual e 
coletiva; Assessorar e prestar suporte técnico de gestão em saúde, regular os 
processos assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com outros níveis do sistema; 
Desempenhar outras tarefas afins. 
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319 
Nutricionista – 

Sec. Saúde 

Curso Superior 
em Nutrição com 
registro no CRN 

Realizar, executar atividades de serviços ou programas de nutrição nos campos 
hospitalares de saúde pública, educação e de outros similares verificando carências 
alimentar e o conveniente aproveitando dos recursos dietéticos, e controlando a 
estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir 
para a melhoria protéica, racionalidade dos regimes alimentares da população, 
disposição para cumprir ações orientadas, Capacidade de manter sigilo profissional, 
capacidade de trabalhar em equipe. Aprovação em concurso publico 
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320 
Nutricionista – 
Sec. Educação 

Curso Superior 
em Nutrição; 
Registro no 
Conselho da 

classe 

Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos alunos visando 
suprir as deficiências diagnosticadas e elaborar programas de alimentação básica para 
as crianças e/ou adolescentes atendidos; acompanhar e elaborar cardápios e dietas 
estabelecidos; supervisionar serviços de alimentação, visitando unidades para o 
acompanhamento dos programas e averiguar o cumprimento de normas; executar 
programas que visem à melhoria das condições de vida das crianças e/ou 
adolescentes no que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de 
higiene e de educação; participar do planejamento de área física de cozinhas, 
depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios concernentes a aspectos funcionais 
e estéticos; elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios. Executar outras 
tarefas afins, na respectiva área de atuação. 

40
h 

01
 

0
2

 C
.R

 

1.
95

0,
00

 

70
,0

0 

321 Pedagogo 

Curso Superior 
em Pedagogia; 

Registro no 
Conselho da 

classe 

implantar, coordenar e avaliar projeto pedagógico de educação básica. Avaliar o 
desenvolvimento do projeto pedagógico para cada etapa da educação básica. 
Assessorar técnico-pedagogicamente no planejamento, desenvolvimento, avaliação e 
aperfeiçoamento de atividades educacionais. Promover o treinamento em tecnologia 
educacional. Coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e profissionais de 
outros segmentos. Promover integração entre família, escola e comunidade. Auxiliar na 
orientação pedagógica do acadêmico e executar tarefas específicas na orientação, 
relacionamento e integração de acadêmicos na comunidade universitária em geral. 
Elaborar e orientar a utilização de materiais instrucionais. Prestar atendimento 
individual e ou grupal com vista à orientação vocacional. Executar atividades 
administrativas em sua área de atuação. Prestar serviços educacionais e outros às 
crianças na primeira etapa de educação básica. Elaborar relatórios e laudos técnicos 
em sua área de especialidade. Participar, conforme a política interna da Instituição, de 
projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 
Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da 
função.  
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322 
Professor De 

Ciências/Biolog
ia – 40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura 
plena em 
Biologia, 

cursado em 
Instituição de 

Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC.  

Docência em todos os anos do ensino básico e entre outras, as seguintes: participar da 
proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola e P.P.P escolar; zelar pela aprendizagem do aluno; 
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas; participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades da escola com as famílias e 
a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins 
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte 
pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planejamento, 
administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, incluindo entre outras, as 
seguintes atribuições: coordenar a elaboração e execução de propostas pedagógicas 
da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, 
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323 
Professor De 

Educação 
Física – 40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura 
plena em 
Educação 

Física, cursado 
em Instituição de 
Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC.  

procurando atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas;velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 
cada docente;prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 
promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; informar os pais responsáveis sobre a 
freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 
pedagógica da escola;coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo  
de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; 
elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; elaborar, acompanhar e 
avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema 
e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas 
educacionais e pelo padrão de qualidade do ensino.  
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324 
Professor De 
Matemática – 

40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura 
plena em 

matemática, 
cursado em 

Instituição de 
Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC.  
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325 
Professor 

Pedagogo – 
40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura 
plena em 

pedagogia, 
cursado em 

Instituição de 
Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC.  
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326 
Psicólogo – 
Sec. Saúde 

Curso Superior 
em Psicologia 

com registro no 
CRP 

Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando técnicas psicológicas para determinação de características efetivas, 
intelectuais, sensoriais ou motoras, e dinâmicas da personalidade com vistas à 
orientação psicopedagógica, psicoterapeuta ocupacional e ao ajustamento do 
indivíduo ao meio. 
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327 
Psicólogo – 

Sec. Educação 

Curso Superior 
em Psicologia 

com registro no 
CRP 

Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando técnicas psicológicas para determinação de características efetivas, 
intelectuais, sensoriais ou motoras, e dinâmicas da personalidade com vistas à 
orientação psicopedagógica, psicoterapeuta ocupacional e ao ajustamento do 
indivíduo ao meio. 
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328 

Terapeuta 
Ocupacional – 
Sec. Promoção 

Social 

Curso Superior 
em Terapia 

Ocupacional; 
Registro no 
Conselho da 

classe 

Executar atividades técnicas específicas de Terapeuta Ocupacional no sentido de 
tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências 
físicas ou psíquicas; planejar e executar trabalhos criativos, manuais, de mecanografia, 
horticultura e outros, individuais ou em pequenos grupos, estabelecendo as tarefas de 
acordo com as prescrições médicas; programar as atividades diárias do paciente, 
orientando o mesmo na execução dessas atividades; elaborar e aplicar testes 
específicos para avaliar níveis de capacidade funcional e sua aplicação; orientar a 
família do paciente e a comunidade quanto ás condutas terapêuticas a serem 
observadas para sua aceitação no meio social; prestar orientação para fins de 
adaptação ao uso de órtese e prótese; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, 
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.  
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329 
Terapeuta 

Ocupacional – 
Sec. Saúde 

Curso Superior 
em Fisioterapia 
com registro no 

CREFITO 

Conheça as políticas de saúde e avaliar a realidade sócio-econômica brasileira para 
intervir, de maneira efetiva e responsável, na promoção de saúde do indivíduo e da 
coletividade; habilitar e/ou reabilitar, a partir das próprias atividades do cotidiano, os 
indivíduos com necessidades particulares e especiais para prevenir e recuperação da 
saúde mental através da ocupação e do trabalho, sempre baseado em referencial 
teórico; discutir e propor condições para uma qualidade de vida digna dos indivíduos, 
dentro de preceitos éticos, morais e sociais justos; desenvolver a capacidade de 
ensinar dentro do contexto clínico. 
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330 
Professor de 
Português – 

40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura 

plena em Letras, 
cursado em 

Instituição de 
Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC. Docência em todos os anos do ensino básico e entre outras, as seguintes: participar da 

proposta pedagógica da escola; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica da escola e P.P.P escolar; zelar pela aprendizagem do aluno; 
estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas; participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades da escola com as famílias e 
a comunidade; desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis aos fins 
educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem. Atividades de suporte 
pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para planejamento, 
administração, supervisão, orientação e inspeção escolar, incluindo entre outras, as 
seguintes atribuições: coordenar a elaboração e execução de propostas pedagógicas 
da escola; administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, 
procurando atingir seus objetivos pedagógicos; assegurar o cumprimento dos dias 
letivos e horas-aulas estabelecidas;velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 
cada docente;prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 
promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; informar os pais responsáveis sobre a 
freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 
pedagógica da escola;coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; acompanhar o processo  
de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; 
elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; elaborar, acompanhar e 
avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema 
e/ou rede de ensino e de escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 
financeiros de pessoal e de recursos materiais; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas 
educacionais e pelo padrão de qualidade do ensino. 
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331 
Professor de 
História – 40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura 
plena em 

História, cursado 
em Instituição de 
Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC.  
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332 
Professor de 
Inglês – 40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura  

plena em Letras, 
com habilitação 

em inglês, 
cursado em 

Instituição de 
Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC.  
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333 
Professor de 
Geografia – 

40h 

Ensino superior 
completo em 
licenciatura 
plena em 
Geografia, 

cursado em 
Instituição de 

Ensino Superior 
reconhecida e 

registrada junto 
ao Ministério da 

Educação – 
MEC.  

40
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1.3 – As remunerações especificadas no Quadro 1 são equivalentes ao padrão de vencimento inicial do nível. 
1.4 – O concurso público será regido por este Edital. 
 
2 – Das Inscrições 
 
2.1 – A inscrição implica o conhecimento e a aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá, em hipótese 
alguma, alegar desconhecimento. 
2.1.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar ciência do Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, conforme 
Quadro 1. 
2.2 – As inscrições estarão abertas de 17 de fevereiro de 2012 até às 16h do dia 17 de março de 2012, horário local. 
2.3 – A inscrição para qualquer um dos cargos será feita SOMENTE PRESENCIAL, no seguinte local: Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, no 
endereço: Avenida Brasil Central, N 974, Centro. Piranhas-GO, entre os dias 17 de fevereiro de 2012 a 17 de março de 2012, de segunda à sexta-
feira, dias úteis e em horário comercial. 
2.4 – Para a inscrição, o candidato deverá ir até o local indicado no item 2.3 preencher sua inscrição. Ao completar o preenchimento dos campos, o 
candidato deverá imprimir o boleto e fazer o pagamento. 
2.5 – O IBEG não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação ou de outros fatores de ordem técnica, alheios ao IBEG, que impossibilitem a transferência de dados. 
2.6 – Não serão aceitas inscrições extemporâneas, por carta, por correio eletrônico, por fax e outros exceto por procuração. 
2.7 – No ato da inscrição, o candidato fará a opção pelo cargo pretendido. 
2.8 – O candidato é o único responsável pelas informações prestadas ao inscrever-se no presente concurso, dispondo o IBEG do direito de excluir do 
concurso público aquele que não preencher o formulário de forma correta e completa. 
2.9 – O valor da taxa de inscrição se encontra no Quadro 1. 



2.9.1 – Para que a inscrição seja efetivada, o candidato deverá providenciar o pagamento desta impreterivelmente até o dia 17 de março de 2012, 
independente de que esse dia seja feriado municipal, estadual ou federal. 
2.9.2 – A inscrição somente será efetivada mediante confirmação, pelo IBEG, do pagamento da taxa de inscrição. As inscrições que forem pagas 
após o dia previsto no subitem 2.9.1 não terão validade.. 
2.9.2.1 – O pagamento de inscrição realizado no último dia, conforme subitem 2.9.1, via terminal de auto-atendimento ou correspondente bancário, 
deverá ser efetuado conforme horário de funcionamento dos bancos e agências lotéricas. O não atendimento dessa exigência implicará o 
indeferimento da inscrição.  
2.9.2.1.1 - Não serão aceitos pagamentos efetuados através de cheque. 
2.9.3 – Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento seja devolvido por qualquer motivo e/ou caso o pagamento não seja 
processado pelo banco até a data estipulada no item 2.9.1. 
2.9.4 – É de inteira responsabilidade do candidato, guardar o comprovante de pagamento para futura conferência, em caso de necessidade. 
2.9.5 – Em hipótese alguma, haverá devolução do valor pago a título de inscrição. 
2.9.6 – O simples comprovante de agendamento bancário não será aceito como comprovante de pagamento de inscrição. 
2.10 – O candidato poderá se inscrever em mais de um cargo, desde que as provas sejam realizadas em horários diferentes. 
2.11 – Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que declararem e comprovarem hipossuficiência de 
recursos financeiros para pagamento da referida taxa, nos termos do Decreto Federal nº. 6.593, de 2 de outubro de 2008. 
2.11.1 -  Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de 
junho de 2007. 
2.11.2 - A isenção tratada no subitem 2.11.1 deste Edital poderá ser solicitada somente entre os dias 17 de fevereiro de 2012 a 28 de fevereiro de 
2012, por meio da solicitação de inscrição no endereço indicado no item 2.3, devendo o candidato, obrigatoriamente, indicar o seu Número de 
Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, bem como declarar- se membro de família de baixa renda, Preenchendo o formulário anexo IV do 
edital e anexar a documentação solicitada no item 2.11.3. 
2.11.3 - Os candidatos hipossuficientes deverão entregar os documentos relacionados abaixo no endereço: Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, no 
seguinte endereço: Avenida Brasil Central, N 974, Centro. Piranhas-GO, entre os dias 17 de fevereiro de 2012 a 28 de fevereiro de 2012. 
a) Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição devidamente preenchido, anexo III. 
b) Declaração de Comprovação de Renda Familiar devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo IV, incluindo a renda do 
candidato; 
c) Indicação do Número de Identificação Social – NIS atribuído pelo CadÚnico no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição previsto na alínea 
“a” do subitem 2.11.3 do presente edital; 
d) Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, 
devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no Anexo IV; 
e) Documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da família indicados na Declaração de Comprovação de Renda Familiar, 
incluindo a renda do candidato. Esta comprovação deverá ser realizada por meio do envio/entrega dos seguintes documentos, nos casos de: 
e.1) Empregados de empresas privadas: cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que 
contenham fotografia, identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira página subsequente em 
branco; 
e.2) Servidores públicos: cópia autenticada em cartório de contracheque; 
e.3) Autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de prestação de serviço e/ou original ou cópia 
autenticada em cartório de contrato de prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) e cópia autenticada em cartório da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato e da primeira página 
subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
e.4) Desempregados: declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não participa de sociedade 
profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 
respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas, cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco e 
com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
e.5) Servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia autenticada em cartório do ato correspondente e sua publicação no órgão oficial, além dos 
documentos constantes da sub alínea “e.2”, da alínea “e” do subitem 2.11.3 do presente edital; 
e.6) Pensionistas: cópia autenticada em cartório do Comprovante de Crédito atual do benefício, fornecida pela Instituição pagadora, cópia 
autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último 
contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho; 
e.7) Estagiários: cópia autenticada em cartório do Contrato de Estágio; cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou 
com correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho. 
f) Cópia do Documento de Identidade do candidato; 
g) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato; 
h) Cópia autenticada das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do candidato conforme indicado no Formulário 
Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh. 
2.11.4 - A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os dados de todos os membros da família, os quais também 
deverão ter suas respectivas rendas comprovadas pelos documentos listados na alínea “e” do subitem 2.11.3 do presente edital. 
2.11.5 - O IBEG, verificará as informações prestadas pelo candidato no órgão gestor do CadÚnico e terá decisão terminativa sobre a concessão, ou 
não, da isenção. 
2.11.6 - Os documentos listados nos subitens 2.11.3 do presente edital deverão ser entregues em envelope tamanho A4, devidamente lacrado e 
etiquetado conforme modelo a seguir: 
 
 
 



SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/GO 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO 
CPF DO CANDIDATO 

 
2.11.7 - As informações prestadas no Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição e na Declaração de Hipossuficiência Financeira, bem como 
toda a documentação apresentada serão de inteira responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade. 
2.11.8 - Não será concedida isenção de pagamento de Taxa de Inscrição ao candidato que: 
a) Omitir informações; 
b) Fraudar e/ou falsificar documentação; 
c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou 
d) Não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 2.11.2 e 2.11.3 do presente Edital. 
2.11.9 - O IBEG consultará o órgão gestor do CadÚnico, a fim de verificar as informações prestadas pelo candidato que requerer a isenção na 
condição de hipossuficiente. 
2.11.10 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto Federal nº. 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
2.11.12 - O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição, durante a inscrição, não garante ao 
interessado a isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise e deferimento da solicitação por parte do IBEG e da 
Comissão Especial de Concurso público, conforme o caso. 
2.11.13 - Não serão aceitos, após a realização do pedido, acréscimos ou alterações das informações prestadas. 
2.11.14 - Não será deferida solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via correio ou via fax. 
2.11.15 - O não-cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a inconformidade de alguma informação ou a solicitação apresentada fora do 
período fixado implicará a eliminação automática do processo de isenção. 
2.11.16 - O resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição será divulgado com previsão para o dia 06 de março de 2012, pela 
Internet, no endereço eletrônico www.ibeg.org.br e afixado no quadro informativo da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO. 
2.11.16.1 – O candidato que desejar entrar com recurso do indeferimento da isenção da taxa de inscrição, deverá fazer no prazo de até 48h 
(quarenta e oito horas) após a divulgação do resultado da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, através do site www.ibeg.org.br.  
2.11.17 – O resultado final da análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será divulgado no site www.ibeg.org.br e afixado no quadro 
informativo da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, com a previsão para o dia 12 de março de 2012. 
2.11.18 - Os candidatos cujos requerimentos de isenção do pagamento da taxa de inscrição tenham sido indeferidos poderão efetivar a sua inscrição 
no certame, até o término do prazo de inscrições estabelecido no edital, mediante o pagamento da respectiva taxa. 
2.11.19 - As informações prestadas no requerimento de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a IBEG do direito de 
excluir do Concurso Público aquele que não preencher o requerimento de forma completa, correta e/ou que fornecer dados comprovadamente 
inverídicos. 
2.11.20 - O candidato inscrito deverá atentar para a formalização da inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos moldes 
estabelecidos neste Edital, será automaticamente considerada não efetivada pela organizadora, não assistindo nenhum direito ao interessado. 
2.11.21 - A não integralização dos procedimentos de inscrição implica a DESISTÊNCIA do candidato e sua consequente ELIMINAÇÃO deste 
Concurso Público. 
2.11.22 - As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição, que será realizada através de 
pagamentos efetuados na rede bancária por meio de boleto bancário e respectiva comprovação de pagamento pelas instituições bancárias. 
2.12 – A consulta dos candidatos inscritos será disponibilizada a partir do dia 24 de fevereiro de 2012. O candidato poderá ter acesso aos dados no 
sítio www.ibeg.org.br. 
2.12.1 – O candidato terá o período previsto de duração das inscrições, para conferir sua inscrição. Caso haja alguma correção de dados o candidato 
deverá fazê-la nesse período, através do site www.ibeg.org.br, exceto mudança de cargo, nome e CPF.  
2.12.2. No dia 21 de março de 2012 está previsto a publicação da lista dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada. Serão considerados 
para fins de impressão e publicação os dados constantes na ficha de inscrição do candidato preenchida na Internet, não havendo alterações 
posteriores desses dados. 
2.12.2.1 – Os candidatos que desejarem entrar com recurso do resultado da homologação, deverão fazer no prazo de 48 horas após a divulgação da 
mesma, através do site www.ibeg.org.br . 
2.12.3 – É de inteira responsabilidade do candidato, ficar informado da regularidade de sua inscrição, via internet, no sítio www.ibeg.org.br, a partir do 
quinto dia após o pagamento do boleto de inscrição. 
2.13 – As informações complementares acerca da inscrição e do Concurso estarão disponíveis no mesmo sítio. 
 

3 – Das Vagas Destinadas aos Candidatos Portadores de Deficiência 
 

3.1 – Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo para o 
qual pretende concorrer, conforme especificado no Quadro 1 do presente Edital. 
3.2 – Conforme disposto na Lei Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.° 3.298/1999, fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o 
direito de se inscreverem nesse concurso público para investidura em um dos cargos, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que 
são portadoras. 
3.3 – Para efeito deste concurso, “pessoa com deficiência é aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de suas funções 
psicológicas, fisiológicas, mentais ou anatômicas, suficientes para gerar incapacidade para o desempenho de atividades na forma ou na medida 
considerada dentro dos padrões adotados como normais para o ser humano”. 
3.4 – Das vagas destinadas a cada cargo, 5% (cinco por cento) serão providas para PNE. 
3.5 – O candidato que se declarar portador de deficiência, concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, à nota mínima exigida, ao local, ao horário e à(s) data(s) de realização da(s) prova(s). 
3.6 – As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de portadores de deficiência, se não providas por falta de candidatos ou pela 
reprovação no concurso público, serão preenchidas pelos candidatos da Ampla Concorrência, observada a ordem classificatória. 
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3.7. – Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar que é portador de deficiência e assinalar o tipo de 
deficiência de que é portador, caso contrário concorrerá às vagas regulares juntamente com os demais candidatos. 
3.7.1 – O candidato que se declarar portador de deficiência deverá protocolar até o dia 17 de março de 2012, o laudo médico original a que se refere 
o subitem 3.8.1 e cópia legível do RG e CPF, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, no seguinte endereço: Avenida Brasil 
Central, N 974, Centro. Piranhas-GO, aos cuidados da Comissão Especial e Permanente do Concurso Público. 
3.8 – O laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 
3.8.1 – O laudo médico deverá ser emitido preferencialmente em formulário próprio – Anexo I –, obedecendo às seguintes exigências: 
a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste edital; 
b) constar o nome e o número do documento de identificação do candidato, o nome, número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e 
assinatura do médico responsável pela emissão do laudo; 
c) descrever a espécie e o grau ou nível de deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID 10); 
d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de próteses ou adaptações; 
e) no caso de deficiente auditivo, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente, realizado até 06 (seis) meses 
anteriores ao último dia das inscrições; 
f) no caso de deficiente visual, o laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO (ambos os olhos), patologia e campo 
visual recente, realizado até 6 (seis) meses anteriores ao último dia das inscrições. 
3.8.2 – O laudo que não atender às exigências contidas no subitem 3.8.1 não terá validade, ficando o candidato impossibilitado de concorrer às 
vagas destinadas aos portadores de deficiência. 
3.8.3 – O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição e não entregar o laudo médico, conforme subitem 3.7.1, será desconsiderado como 
tal e não poderá, posteriormente, alegar essa condição para reivindicar qualquer garantia legal no concurso. 
3.9 – O candidato portador de deficiência, aprovado em todas as etapas do concurso, não poderá utilizar-se desta condição para justificar mudança 
de função, readaptação ou aposentadoria, após sua nomeação. 
3.10 – O candidato portador de deficiência poderá, ainda, ser considerado inapto no decorrer do estágio probatório em virtude de incompatibilidade 
da deficiência com as atribuições do cargo e ser exonerado. 
3.11 – Os candidatos considerados portadores de deficiência, se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte. 
3.12 – O IBEG não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio de documentos – laudo médico, requerimento de condições especiais, recursos e 
outros documentos pertinentes ao concurso. 
 

4 – Dos Candidatos que Necessitam de Condições Especiais para Fazer as Provas 
 

4.1 – O candidato que necessitar de condições especiais, excluindo-se o atendimento domiciliar e hospitalar, deverá preencher o Requerimento de 
Condições Especiais para realização das provas – Anexo II – que estará disponível no sítio www.ibeg.org.br e protocolar no endereço especificado 
no subitem 3.7.1, até o dia 17 de março de 2012. 
4.1.1 – A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
4.2 – O candidato portador de deficiência que necessitar de condições especiais, inclusive tempo adicional, para fazer as provas, excluindo-se o 
atendimento domiciliar, deverá preencher o Requerimento de Condições Especiais para realização das provas – Anexo II – que estará disponível no 
sítio www.ibeg.org.br e protocolar, junto à documentação solicitada no requerimento, para o endereço especificado no subitem 3.7.1 até o dia 17 de 
março de 2012. 
4.2.1 – O candidato que, em razão da deficiência, necessitar de tempo adicional para fazer as provas deverá anexar ao requerimento à cópia do 
laudo médico e a justificativa da necessidade de tempo adicional acompanhada do parecer do médico especialista da área da deficiência. 
4.3 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá encaminhar ao IBEG o Requerimento de Condições 
Especiais – Anexo II – conforme subitens 4.3.1 e 4.3.2. 
4.3.1 – A candidata em aleitamento deverá anexar ao requerimento uma cópia legível do documento de identificação do acompanhante, o qual terá 
acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de identidade. 
4.3.2 – O acompanhante da candidata ficará em sala reservada para amamentação, sendo o responsável pela guarda da criança no local de 
realização da prova. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova. 
4.4 – Os casos de alterações psicológicas e/ou fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, cãibras, 
contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de labirintite e outras), que impossibilitem a realização das provas, diminuam ou limitem a 
capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, respeitando-se o 
princípio da isonomia. 
 
5 – Das Provas 
 

5.1 – Os programas das provas, por cargo, constam no Anexo V deste edital. 
5.2 – As provas, por cargo, estão especificadas no Quadro 2, 2.1 e 2.2. 
 
Quadro 2  

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL/FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Auxiliar de Caminhão Coletor, Auxiliar de Limpeza – Sec. Saúde, Auxiliar de Manutenção em Veículos, Auxiliar de Oficina, Auxiliar de Pedreiro, 

Auxiliar de Serviços Urbanos, Borracheiro/ Soldador, Eletricista de Veículos, Merendeira, Motorista, Operador De Máquinas, Pedreiro, Porteiro 

Servente, Tratorista, Vigilante. 

DISCIPLINA Nº. DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO MODALIDADE 

Língua Portuguesa 20 1 PONTO 
Eliminatória/classificatória 

Matemática 10 1 PONTO 

TOTAL DE QUESTÕES 30 questões 

TOTAL DE PONTOS 30 pontos 



 
Quadro 2.1 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Agente Administrativo, Assistente de Tesouraria, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar Social, Condutor Socorrista – 

SAMU, Ouvidor Público, Recepcionista – Sec. Saúde, Técnico Agrícola, Técnico Contábil, Técnico Em Enfermagem, Técnico Em Laboratório, 

Técnico Em Topografia, Técnico Em Zootecnia. 

DISCIPLINA Nº. DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO MODALIDADE 

Língua Portuguesa 14 1 PONTO 

Eliminatória/classificatória Matemática 10 1 PONTO 

Conhecimentos Específicos 06 2 PONTO 

TOTAL DE QUESTÕES 30 questões 

TOTAL DE PONTOS 36 pontos 

 
Quadro 2.2 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Analista de Licitações, Analista de Pessoal, Analista de Vigilância Epidemiológica, Analista de Vigilância Sanitária, Analista de Controle Interno, 

Assistente Social, Bibliotecário, Biólogo, Cirurgião Dentista, Enfermeira – Sec. Saúde, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico, 

Fiscal de Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor de Resíduos Sólidos, Médico, Nutricionista – Sec. Saúde, Nutricionista – Sec. 

Educação, Pedagogo, Professor De Ciências/Biologia – 40h, Professor De Educação Física – 40h, Professor De Matemática – 40h, Professor 

Pedagogo – 40h, Psicólogo – Sec. Saúde, Terapeuta Ocupacional – Sec. Promoção Social, Terapeuta Ocupacional – Sec. Saúde. 

DISCIPLINA Nº. DE QUESTÕES PONTOS POR QUESTÃO MODALIDADE 

Língua Portuguesa 14 1 PONTO 

Eliminatória/classificatória Conhecimentos Gerais 10 1 PONTO 

Conhecimentos Específicos 06 1 PONTO 

TOTAL DE QUESTÕES 30 questões 

TOTAL DE PONTOS 36 pontos 

 
5.4 – Prova Objetiva 
 
5.4.1 - As provas terão caráter eliminatório e classificatório. Os dias e horários de realização das provas constam nos itens 5.4.6. 
5.4.2 – A Prova Objetiva será do tipo múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas de ‘a’ a ‘e’, das quais apenas uma é a correta. 
5.4.3 – A Prova Objetiva será composta de questões conforme Quadro 2, 2.1 e 2.2.  
5.4.4 – O valor de cada questão da Prova Objetiva esta explicitadas no Quadro 2, 2.1 e 2.2. 
 
5.4.5 – Das Condições para a Realização das Provas 
 
5.4.6 – As Provas estão previstas para serem aplicadas nos dias abaixo relacionados e terão a duração de 3 horas para todos os cargos, conforme 
quadro abaixo. 
 

 
5.4.7 – O candidato realizará as provas, exclusivamente, no local indicado pelo IBEG. 
5.4.8 – Os locais com os respectivos endereços de realização das provas serão divulgados no sítio www.ibeg.org.br, previsto para o dia 02 de abril 
de 2012, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta desse local, bem como o comparecimento no horário determinado. 
5.4.8.1 – As provas poderão ser realizadas em municípios circunvizinhos. 
5.4.9 – O candidato deverá comparecer aos locais especificados com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário de aplicação 
das provas, munido do original de um dos documentos de identificação citados no subitem 5.4.11 e de caneta esferográfica de tinta preta ou azul 
fabricada em material transparente. 
5.4.10 – No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à coleta de impressão digital, caso ocorra, a transcrição das respostas para 
o cartão-resposta. 
5.4.11 – O candidato deverá comparecer aos locais especificados com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário de aplicação 
das provas, munido do original de um dos documentos de identificação citados no subitem 5.5.6 e de caneta esferográfica de tinta preta ou azul 
fabricada em material transparente. 

Dia 15 de abril de 2012 das 14h às 17h 

Auxiliar de Caminhão Coletor, Auxiliar de Limpeza – Sec. Saúde, Auxiliar de Manutenção em Veículos, Auxiliar de Oficina, Auxiliar de Pedreiro, 
Auxiliar de Serviços Urbanos, Borracheiro/ Soldador, Eletricista de Veículos, Merendeira, Motorista, Operador De Máquinas, Pedreiro, Porteiro 
Servente, Tratorista, Vigilante; Agente Administrativo, Assistente de Tesouraria, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar 
Social, Condutor Socorrista – SAMU, Ouvidor Público, Recepcionista – Sec. Saúde, Técnico Agrícola, Técnico Contábil, Técnico Em 
Enfermagem, Técnico Em Laboratório, Técnico Em Topografia, Técnico Em Zootecnia, Analista de Licitações, Analista de Pessoal, Analista de 
Vigilância Epidemiológica, Analista de Vigilância Sanitária, Analista de Controle Interno, Assistente Social, Bibliotecário, Biólogo, Cirurgião 
Dentista, Enfermeira – Sec. Saúde, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Gestor de Resíduos Sólidos, Médico, Nutricionista – Sec. Saúde, Nutricionista – Sec. Educação, Pedagogo, Professor De 
Ciências/Biologia – 40h, Professor De Educação Física – 40h, Professor De Matemática – 40h, Professor Pedagogo – 40h, Psicólogo – Sec. 
Saúde, Terapeuta Ocupacional – Sec. Promoção Social, Terapeuta Ocupacional – Sec. Saúde. 



5.4.12 – No horário reservado às provas, está incluído o tempo destinado à coleta de impressão digital, caso ocorra, a transcrição das respostas para 
o cartão-resposta. 
5.4.13 – SERÃO CONSIDERADOS documentos de identificação aqueles expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, Diretoria Geral de 
Polícia, Forças Armadas e Polícia Militar, a carteira nacional de habilitação (CNH) com foto, passaporte, Carteira de Trabalho (CTPS), bem como as 
carteiras expedidas por ordens ou conselhos que, por lei federal, são considerados documentos de identidade. 
5.4.14 – NÃO SERÃO ACEITOS como documentos de identidade, por serem documentos destinados a outros fins, a carteira nacional de habilitação 
(CNH) sem foto, a certidão de nascimento, o cadastro de pessoa física (CPF), a certidão de casamento, o título eleitoral, a carteira de estudante e o 
certificado de alistamento ou reservista. 
5.4.15 – O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade, quando for o caso, e em perfeitas condições, de forma a permitir, com 
clareza, a identificação do candidato e a sua assinatura. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
5.4.16 – Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos (como crachás, identidade funcional etc.) diferentes dos estabelecidos no 
subitem 5.4.6. 
5.4.17 – Caso o candidato não apresente o documento de identificação original por motivo de furto, roubo ou perda, deverá apresentar um dos 
seguintes documentos: documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido com prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à 
data da realização das provas ou declaração de roubo ou perda, feita do próprio punho, com reconhecimento da assinatura registrado em cartório. 
No dia de realização da prova, o candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura e de impressão 
digital em formulário próprio. 
5.4.18 – O candidato deverá assinalar suas respostas no cartão-resposta com caneta esferográfica de tinta preta ou azul fabricada em material 
transparente, preenchendo completamente o alvéolo circular, conforme instruções contidas na capa das provas e no cartão resposta. Respostas a 
lápis não serão corrigidas e terão pontuação igual à zero. 
5.4.19 – A marcação do cartão-resposta com emenda ou rasura ou mais de uma marcação, ainda que legível, ou a não marcação da questão no 
cartão-resposta terá pontuação igual a zero. 
5.4.20 – Não é permitido o uso de qualquer tipo de corretivo no cartão-resposta. 
5.4.21 – Não haverá substituição do cartão-resposta, por causa de erro de preenchimento. 
5.4.22 - O candidato somente poderá apor sua assinatura nos locais indicados nos cadernos de provas/respostas. 
5.4.23 - Durante a realização das provas, os candidatos não poderão usar corretivos, régua, compasso etc., nem fazer qualquer espécie de consulta, 
nem usar qualquer tipo de calculadoras, inclusive as eletrônicas (ou similares), a menos que esses materiais sejam fornecidos pelo IBEG. 
5.4.24 – O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial de seu nome, de seu número de inscrição, do número de 
seu documento de identidade e do cargo escolhido, que constam no cartão-resposta. 
5.4.25 – É de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta. Serão consideradas 
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções impressas no cartão-resposta e capa da prova, tais como 
marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente. 
5.4.26 – O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão-resposta, sob pena de arcar 
com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
5.4.27 – Por motivo de segurança serão adotados os seguintes procedimentos, tendo em vista a natureza da prova: 
a) NÃO SERÁ PERMITIDO nos locais de prova durante a sua realização candidatos portando qualquer tipo de arma, salvo os casos previstos em lei, 
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, 
calculadora, caneta filmadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie; 
b) não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação verbal, gestual, escrita, etc. entre candidatos, bem como o uso de: livros, 
anotações, impressos, calculadoras ou similares, lapiseira de material não transparente, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria 
(chapéu, boné, gorro) ou outros materiais similares.  
c) SOMENTE SERÁ PERMITIDO o uso de caneta de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, borracha comum, lápis de madeira ou 
lapiseira e apontador fabricados em material transparente, podendo ser eliminado do concurso público o candidato que se recusar a atender esta 
determinação. 
5.5.16 – O IBEG não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais dos candidatos; o local de realização das provas não disporá de 
guarda-volume. 
5.5.17 – O IBEG e a Comissão do Concurso recomendam que os candidatos não levem nenhum dos objetos citados nos subitens “a” e “b” do item 
5.5.15 no dia de realização das provas, pois o porte e/ou uso desses objetos poderá acarretar a eliminação do candidato do certame. 
5.5.18 – O IBEG se reserva o direito de, em caso de porte e/ou uso dos objetos descritos no subitem 5.5.15, não comunicar o candidato no local de 
prova da sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização durante a realização das provas. O fato será lavrado em relatório de sala 
pelos aplicadores de prova e, posteriormente, comunicado ao IBEG que, em momento oportuno, promoverá a eliminação do candidato do certame de 
acordo com o subitem 13.1, alíneas g e h. 
5.5.19 – Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato deverá entregar ao aplicador de prova o cartão-resposta. Decorridas 1 (uma) hora de prova, o 
candidato poderá retirar-se, definitivamente, da sala e do prédio, não sendo permitido, nesse momento, sair com quaisquer anotações. O candidato 
poderá levar o caderno de questões somente 30 minutos antes do término da prova. 
5.5.20 – Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos na sala de realização das provas sendo liberados somente 
após a entrega do cartão resposta dos mesmos e terem seus nomes registrados em ata e nela aposicionadas suas respectivas assinaturas. 
5.5.21 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas, nem tampouco as provas serão aplicadas fora dos locais determinados pelo 
IBEG. 
 
6 – Da Correção 
 
6.1 – A correção das questões da Prova Objetiva da 1ª Etapa será feita por meio eletrônico. 
6.2 – O resultado de cada prova será a soma dos pontos obtidos em cada questão. Para cada acerto serão atribuídos os pontos definidos no Quadro 
2 deste Edital. 
 
7 – Dos Critérios de Avaliação, da Classificação e da Nota Final 
 



7.1 – O resultado da prova objetiva será a soma dos pontos obtidos em cada questão conforme Quadro 2 deste Edital.  
7.2 – A prova objetiva será eliminatória e classificatória, sendo considerado APROVADO na prova objetiva o candidato que obtiver o mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) dos pontos de cada parte da prova e média superior ou igual a 60% (sessenta por cento) dos pontos totais das provas. 
7.2.1 – Serão considerados classificados os candidatos que alcançarem pontuação conforme item 7.2 e se enquadrarem no quantitativo de vagas 
totais mais reserva técnica, ver quadro 1. 
7.3 – A nota final, por cargo, será em ordem decrescente de pontuação obtida. 
7.4 – A pontuação máxima possível de ser obtida pelo candidato, ao final do concurso, será conforme quadro 2. 
7.4.1 – Em caso de empate, para efeito de classificação final, terá preferência o candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na 
forma do disposto no Parágrafo Único do Artigo 27 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 
7.4.2 – Persistindo o empate, prevalecerão os seguintes critérios, para todos os cargos: 
a) Candidato já pertencente ao serviço público; 
b) Candidato já pertencente ao serviço público com mais tempo de serviço.  
c) maior número de pontos na parte da Prova de Língua Portuguesa; 
d) maior idade. 
 
7.4.3 – O candidato inscrito como portador de deficiência, nos termos do item 3 deste Edital, se aprovado e classificado terá seu nome publicado em 
relação à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 
7.5 – O candidato aprovado e classificado no cadastro de reserva poderá ser convocado para nomeação na medida em que surgirem vagas, por 
cargo, até o limite do prazo de validade do concurso, observando-se o exclusivo interesse da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO. 
7.6 – Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das pontuações finais do concurso público. 
7.7 – A ordem de convocação dos candidatos aprovados coincidirá com a ordem de classificação. 
 
8 – Dos Recursos 
 
8.1 – O candidato poderá interpor recurso, junto à Comissão Especial e Permanente do Concurso Público, contra: O resultado da homologação das 
inscrições, o resultado da isenção da taxa de inscrição, o Gabarito da Prova Objetiva, resultado da Prova de Títulos e contra o resultado final. 
8.2 - O prazo de interposição de recursos será de 2 (dois) dias, contados a partir da data da divulgação do resultado de cada uma das fases citadas 
no item 8.1. 
8.2.1 – Para interpor recurso o Candidato deverá acessar o site www.ibeg.org.br, acessar a página do concurso de Piranhas/GO, acessar usando o 
login e a senha e ir no campo de interposição de recursos. 
8.3 -.O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser 
preliminarmente indeferido.  
8.4 – fundamentar, argumentar com precisão lógica, consistente, concisa e instruir o recurso, devidamente, com material bibliográfico apto ao 
embasamento, quando for o caso, e com a indicação precisa daquilo em que se julgar prejudicado; 
8.4.1 – Será indeferido, o pedido de recurso com argumentações e/ou redações inconsistentes e/ou fora das especificações estabelecidas neste 
Edital. 
8.5 – Após o julgamento, pela Comissão Especial e Permanente do Concurso e Banca Examinadora, dos recursos interpostos, os pontos 
correspondentes às questões objetivas porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiveram na 
correção inicial. 
8.6 - Se, do exame de recursos, resultar na alteração de análise, o candidato receberá a pontuação obtida. 
8.7 - Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos. 
8.8 - Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
 
9 – Dos Resultados 
 
9.1 – Os resultados serão disponibilizados no sítio www.ibeg.org.br. 
9.2 – O gabarito preliminar da Prova Objetiva será divulgado no sítio www.ibeg.org.br. 
9.3 – O resultado da Prova Objetiva será divulgado em ordem alfabética e com a pontuação obtida no sítio www.ibeg.org.br. 
9.4 – O resultado da Prova de Títulos será divulgado no sítio www.ibeg.org.br. 
9.5 – O resultado preliminar do concurso público será divulgado, em ordem alfabética, com a respectiva classificação e as pontuações obtidas nas 
provas, no sítio www.ibeg.org.br. 
9.6 – O Boletim de Desempenho do candidato – que apresenta as notas das provas obtidas pelos candidatos – poderá ser retirado, exclusivamente 
via Internet, no sítio www.ibeg.org.br, pelo número de login e senha. 
9.7 – O Resultado Final e Oficial do Concurso Público será divulgado no sítio www.ibeg.org.br, nos termos deste Edital, com a lista dos nomes dos 
candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final, por cargo, com a respectiva classificação. 
9.8 – Não terão acesso ao boletim de desempenho os candidatos que forem eliminados do concurso de acordo com o subitem 13.1, alíneas d, 
e,f,g,h,i,j,k,l,p ou q. 
 
10 - Da Homologação 
 
10.1 – A homologação será  publicada  em  Jornal  de  Grande  Circulação, no  sítio  do  IBEG (www.ibeg.org.br) e na  Prefeitura Municipal de 
Piranhas/GO. 
10.2 – Na homologação deverá conter os nomes dos candidatos aprovados e classificados em ordem decrescente da pontuação final obtida, por 
cargo. 
 
11 – Dos Requisitos Básicos para a Investidura nos Cargos 
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11.1 – O candidato aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste Edital, será investido no cargo se atendidas as seguintes 
exigências: 
 
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público; 
b) possuir escolaridade exigida para o cargo, de acordo com o Quadro 1 deste Edital; 
c) ser brasileiro nato ou naturalizado (Art.12.CF/88); 
d) ter idade mínima de 18 anos; 
e) estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
f) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação médica; 
g) estar em gozo dos direitos políticos; 
h) apresentar os demais documentos solicitados para a posse; 
i) cumprir as disposições deste Edital. 
 
12 – Da Nomeação e da Posse 
 
12.1 – O candidato aprovado somente poderá ser empossado se for julgado apto física e mental, pela Junta Médica da Prefeitura Municipal de 
Piranhas/GO, para o exercício do cargo, incluindo os candidatos com  necessidades especiais. Na ocasião serão solicitados exames médicos que a 
junta julgar necessário. 
12.2 – O candidato deverá apresentar junto a Divisão de Recursos Humanos desta Prefeitura até o 5º dia útil contados do ato de convocação 
devidamente publicado. 
12.3 – O candidato convocado terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados do ato de convocação do mesmo junto à Divisão de Recursos Humanos 
desta Prefeitura para efeito de sua posse, podendo ser prorrogado por igual período. 
12.4 – No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á a nomeação dos candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
12.5 – O candidato estará sujeito à lotação para qualquer Unidade no município de Piranhas/GO, de acordo com as especificidades e necessidades 
da Prefeitura. 
12.6 – Fica ciente o candidato habilitado que aceitando a nomeação deverá permanecer na localidade para qual foi lotado, não sendo apreciado os 
pedidos de remoção antes de decorridos 3 (três) anos de efetivo exercício, exceto nas situações prescritas em lei ou interesse da Administração. 
12.7 – Apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias na época da posse.  
12.8 – O candidato aprovado deverá apresentar, no momento da posse, os documentos solicitados no ato da convocação. 
. 
13 – Das Penalidades 
13.1 – Será eliminado do concurso público o candidato que: 
 
a) alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das provas do concurso público, bem como às convocações divulgadas 
nos termos deste Edital; 
b) chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido; 
c) faltar às provas; 
d) ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão; 
e) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com qualquer dos supervisores, coordenadores, aplicadores de 
provas, aplicadores de reserva ou autoridades e pessoas incumbidas da realização do concurso; 
f) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações antes de ter transcorrido 1h de prova; 
g) for surpreendido durante a realização da prova em comunicação (verbal, escrita, eletrônica ou gestual) com outras pessoas, bem como estiver 
utilizando fontes de consulta, tais como livros, calculadoras, equipamentos de cálculo, anotações, impressos ou, ainda, usando lapiseira ou apontador 
de material não transparente, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou outros materiais similares; 
h) for surpreendido usando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone CELULAR, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina fotográfica, calculadora, pager etc., bem como RELÓGIO de qualquer espécie; 
i) recusar-se a retirar os óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.) ou outros materiais similares; 
j) exceder o tempo de realização da prova; 
k) levar consigo o cartão-resposta ao retirar-se da sala; 
l) não permitir a coleta de impressão digital, como forma de identificação, e/ou a filmagem; 
m) fizer, em qualquer documento, ou prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata; 
n) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovam o atendimento dos requisitos fixados neste Edital; 
o) praticar atos que contrariem as normas do presente Edital; 
p) não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos complementares. 
13.2 – Se, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, que o candidato utilizou-se de processos ilícitos, sua 
prova será anulada, sendo este automaticamente eliminado do concurso, devendo responder criminalmente pelo ato. 
 
14 – Das Disposições Gerais 
 
14.1 – A inscrição do candidato neste Concurso implica o conhecimento das normas e condições estabelecidas no presente Edital e na aceitação das 
mesmas, conforme declaração expressa na Ficha de Inscrição. 
14.2 – É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso 
público no Diário Oficial do Estado de Goiás e divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.ibeg.org.br . 
14.3 – Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas.  O candidato deverá observar 
rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados no sítio do IBEG. 
14.4 – Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o IBEG poderá proceder à coleta da impressão digital de todos os 
candidatos no dia de realização das provas. 
14.5 – A Empresa responsável pela organização e execução do Concurso não enviará correspondência informando os locais de aplicação de provas 



aos candidatos. Os locais de provas estarão disponíveis no site www.ibeg.org.br. É de inteira responsabilidade do Candidato a verificação prévia dos 
locais de provas, quanto ao dia, local e horário de sua realização, inclusive a observância de Erratas. 
14.6 – Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres. 
14.7 – Aos candidatos aprovados, confere-se a expectativa de direito de investidura no cargo disputado, nos termos da legislação vigente, não 
gerando quaisquer outros direitos senão pela inobservância da ordem de classificação. 
14.8 – O candidato aprovado deverá manter junto à Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, durante o prazo de validade do concurso público, seu 
endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível convocá-lo por falta da citada 
atualização, perdendo direito à vaga do cargo para o qual foi aprovado. 
14.9 – A nomeação dos candidatos aprovados ocorrerá observando-se as necessidades imediatas da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO e de 
acordo com a legislação vigente. 
14.10 – A Comissão Especial e Permanente do Concurso Público não fornecerá atestados, cópias de documentos, certificados ou certidões, 
relativamente às notas de candidatos eliminados. 
14.11 – Não será fornecido ao candidato, pela Comissão Especial e Permanente do Concurso, documento comprobatório de aprovação e/ou 
classificação no concurso, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás. 
14.12 – O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará à eliminação do candidato do concurso público. 
14.13 – As despesas decorrentes da participação no concurso público correrão às  expensas  do  candidato,  assim  como  as  despesas  
decorrentes  de deslocamento ou mudança de domicílio para a investidura no cargo. 
14.14 – Todas as informações a respeito do certame poderão ser obtidas junto ao site www.ibeg.org.br. 
14.15 – O candidato deverá manter atualizado o seu endereço e o seu telefone junto a Prefeitura Municipal de Piranhas/GO. Serão de exclusiva 
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não-atualização de seu endereço. 

  14.16 – O resultado final do concurso será homologado pelo  Chefe do Poder Executivo Municipal de Piranhas/GO, e divulgado no endereço 
eletrônico www.ibeg.org.br, bem como fixado em locais públicos e publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás e em jornais de grande circulação. 
14.17 – O concurso terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da homologação do resultado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO. 
14.18 – Os casos omissos serão submetidos à apreciação e decisão da Comissão Especial e Permanente do Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Piranhas/GO.  
14.19 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Piranhas/GO, 17 de fevereiro de 2012. 
 
 

Comissão Organizadora do Concurso Público 
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EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2012 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/GO 

 
 
 
 

ANEXO I  
MODELO DO LAUDO MÉDICO 

 
 
 
 
Ilma. Senhora, 
Ana Aparecida Helrilg 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público  
 
 
Eu,_________________________________________________________________________________, inscrição nº. ____________________, CPF 
nº.___________________________________________ portador (a) do documento de identificação n. __________________________, expedido 
pelo(a)  ________________, candidato(a) ao concurso público para o cargo de 
_____________________________________________________________________________ da Secretaria Municipal da Educação da Cidade de 
Piranhas/GO, Estado de Goiás, me declaro portador de deficiência, nos termos da Lei Federal n.° 7.853/1989, Decreto Federal n.° 3.298/1999 e suas 
alterações, e solicito a minha participação neste concurso dentro dos critérios assegurados ao Portador de Deficiência. 
 
 
 
Anexo a esta declaração, Laudo Médico atestando: 
 
 
a) a espécie e o grau ou o nível da minha deficiência, bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença (CID10); 
b) que sou portador de deficiência e o enquadramento dessa deficiência. 
 
 
 
 
 
Nestes termos, 
Peço deferimento. 
 
 
 

 ______________________________________              _____/_____ /2012. 
Local 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAUDO MÉDICO - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
O candidato deverá protocolar o original deste laudo, para o seguinte endereço Rua Manoel de Carvalho Rezende c/ a Rua João Paulo, s/n Centro – 
Piranhas/GOiás, no prédio da Secretaria Municipal de Educação de Piranhas/GO. O laudo médico deverá estar em conformidade com as exigências 
do Edital: a) ter data de emissão posterior à data de publicação deste Edital; b) constar o nome e o número do Documento de Identificação do 
candidato e o nome, número do registro no Conselho Regional de Medicina - CRM e assinatura do médico responsável pela emissão do Laudo; c) 
descrever a espécie e o grau ou nível da deficiência, bem como, a provável causa da mesma, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID 10); d) constar, quando for o caso, a necessidade de uso de órteses, próteses ou adaptações; e) no 
caso de deficiente auditivo, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de audiometria recente realizada até 06 (seis) meses anteriores 
ao último dia das inscrições; f) no caso de deficiente visual, o Laudo deverá vir acompanhado do original do exame de acuidade visual em AO 
(ambos os olhos), patologia e campo visual, realizada até 06 (seis) meses anteriores ao ultimo dia das inscrições. 
 
O(a) candidato(a)_________________________________________________________ Documento de Identificação nº (RG): 
_____________________________ CPF nº ______________________________, 
foi submetido (a) nesta data, a exame clínico sendo identificada a existência de DEFICIÊNCIA ___________________ conforme legislação vigente. 
a) DEFICIÊNCIA FÍSICA 
 

(   ) I - Paraplegia (   ) VII - Triplegia 

(   ) II - Paraparesia (   ) VIII - Triparesia 

(   ) III - Monoplegia (   ) IX - Hemiplegia 

(   ) IV - Monoparesia (   ) X - Hemiparesia 

(   ) V - Tetraplegia (   ) XI - Amputação ou Ausência de Membro 

(   ) VI - Tetraparesia (   ) XII - Paralisia Cerebral 

   
b) DEFICIÊNCIA AUDITIVA: 
(   ) I - Surdez moderada: apresenta perda auditiva de 41 (quarenta e um) a 55 (cinquenta e cinco) decibéis; 
(   ) II - Surdez acentuada: apresenta perda auditiva de 56 (cinquenta e seis) a 70 (setenta) decibéis; 
(   ) III - Surdez severa: apresenta perda auditiva de 71 (setenta e um) a 90 (noventa) decibéis; 
(   ) IV - Surdez profunda: apresenta perda auditiva acima de 90 (noventa) decibéis. 
 
c) DEFICIÊNCIA VISUAL: 
(   ) I – Cegueira: quando não há percepção de luz ou quando a acuidade visual central é inferior a 20/400P (0,05 WHO), ou ainda quando o campo 
visual é igual ou inferior a 10 graus, após a melhor correção, quando possível; 
(   ) II – Visão subnormal: quando a acuidade visual é igual ou inferior a 20/70P (0,3 WHO), após a melhor correção. 
(   ) III – Visão monocular – acrescido pela lei nº 16.494/2009. 
 
d) DEFICIÊNCIA MENTAL: A deficiência mental caracteriza-se por apresentar o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação anterior à idade de 18 anos aliado a limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo 
em responder adequadamente às demandas da sociedade no que tange à: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na 
família e comunidade, ou independência na locomoção, saúde, segurança, escola e lazer. 
 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID 10) DA PATOLOGIA  
 
EM:________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Observação:_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
  

__________________________________________  _____/_______________ /2012. 
Local 
 

_____________________________________________ 
Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2012 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/GO 

 
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
 

Este formulário destina-se aos candidatos que necessitam de condições especiais para a realização das provas do concurso público para 
todos os cargos da Prefeitura Municipal do Piranhas/GO (portadores de deficiência, recém-acidentados, recém-operados, candidatas que 
estiverem amamentando etc.). 
 
Ilma. Senhora, 
Ana Aparecida Helrilg 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público  
 
Eu,__________________________________________________________________________, inscrição nº _______________, CPF 
nº.___________________________________________ portador(a) do documento de identificação n. ________________________, expedido 
pelo(a)________________________________, candidato(a) ao concurso público para o cargo de 
__________________________________________________________________________ da Prefeitura de Piranhas/GO, venho requerer a V. Sa. 
condições especiais para realizar a prova, conforme as informações prestadas a seguir. 

 
 

_______________________________________       _____/_____________________ /2012. 
Local 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
ATENÇÃO! 
• As condições especiais solicitadas serão concedidas mediante análise prévia do grau de necessidade, segundo os critérios de viabilidade e 
razoabilidade. 
• O candidato portador de deficiência ou seu representante deverá protocolar o original deste Requerimento no endereço Rua Manoel de Carvalho 
Rezende c/ a Rua João Paulo, s/n Centro – Piranhas/GOiás, no prédio da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, devidamente preenchido, juntamente 
com o laudo,  até o dia 17 de março de 2012, com data de postagem até a data mencionada anteriormente. 
• O candidato portador de deficiência, que necessitar de tempo adicional para fazer as provas, deverá anexar a este requerimento a justificativa da 
necessidade acompanhada de parecer do especialista da área de sua deficiência. 
• O candidato que sofreu acidente ou foi operado recentemente ou está acometido por alguma doença deverá entregar este formulário devidamente 
preenchido com o respectivo atestado médico. 
• A candidata que estiver amamentando deverá anexar ao requerimento uma cópia legível do documento de identificação do acompanhante, o qual 
terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação do documento original de identidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO II 
REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
PREENCHA CORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES PARA QUE O IBEG POSSA ATENDER A SUA NECESSIDADE DA MELHOR FORMA 
POSSÍVEL. 
 
ASSINALE, COM UM X, O MOTIVO DO REQUERIMENTO: 
 
(    ) Portador de deficiência (    ) Amamentação (    ) Outro. Qual? ________________________ 
 
1. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 
 
1.1 VISUAL 
 
(    ) Total (cego) (    ) Subnormal (parcial) 
 
Circule os recursos necessários para fazer a prova: 
 
a) para cegos – prova em Braille, ledor de prova, máquina Perkins, reglete de mesa, punção, cubaritmo, sorobã, folhas brancas e limpas e mesa 
espaçosa; 
b) para visão subnormal – ledor de prova, lupa manual, luminária ou abajur, papel para rascunho, caneta, pincel atômico, mapas e gráficos em 
relevo, máquina de datilografia comum e prova ampliada. 
 
Caso necessite de prova ampliada, indique o tamanho da fonte. Observe os exemplos abaixo. 
 
(    ) Tamanho 14 (    )Tamanho 16 (    )Tamanho 18 (    )Tamanho 20 
 
Necessita de tempo adicional? Sim (    ) Não (    ) 
 
NOTA: A prova para os deficientes visuais totais, que optarem por ledor de prova, será lida e registrada por um profissional capacitado. Para maior 
segurança do candidato, todos os procedimentos e as explicações verbais feitos durante a realização da prova serão gravados em aparelhos 
apropriados, que serão ouvidos posteriormente, para conferência das declarações do candidato. 
 
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1.2 AUDITIVA 
 
(    ) Total (    ) Parcial 
 
Faz uso de aparelho? Sim (    ) Não (    ) 
Precisa de Intérprete de LIBRAS? Sim (    ) Não (    ) 
Necessita de tempo adicional? Sim (    ) Não (    ) 
 
Registre, se for o caso, outras condições especiais necessárias: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
1.3 FÍSICA 
 
Parte do corpo: 
(    ) Membro superior (braços/mãos) 
(    ) Membro inferior (pernas/pés) 
(    ) Outra parte do corpo. Qual? ___________________________________________________ 
 
Necessita de um fiscal para preencher o cartão-resposta e/ou a folha de resposta? Sim (  ) Não (  ) 
 
Utiliza algum aparelho para locomoção? 
Sim (    ) Não (    ) Qual? _________________________________________________________ 
 
Necessita de algum móvel especial para fazer as provas? Sim (    ) Não (    ) 
Necessita de tempo adicional? Sim (    ) Não (    ) 
 



Circule o(s) objeto(s) necessário(s) para fazer a prova: 
(cama, poltrona, mesa espaçosa, cadeira confortável, máquina de datilografia comum, prancheta.) 
 
Registre, se for o caso, outras condições necessárias: 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
2. AMAMENTAÇÃO 
 
Nome completo do acompanhante do bebê 
_____________________________________________________________________________ 
Nº do documento de identificação (RG): ___________________Órgão expedidor:____________ 
 
Observação: O original desse documento deverá ser apresentado no dia da prova. 
 
3. OUTROS 
 
Candidato portador de outro tipo de deficiência ou temporariamente com problemas graves de saúde 
 
(acidentado, operado e outros), registre, a seguir, o tipo/doença e as condições necessárias: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________       _____/_____________________ /2012. 
Local 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2012 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/GO 

 
ANEXO III 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE 
INSCRIÇÃO PARA HIPOSSUFICIENTES 

 
Ilma. Senhora, 
Ana Aparecida Helrilg 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público  
 
Nos termos do Edital de Concurso Público 01/2012 da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 

Nome: 

Cargo pretendido: 

CPF nº 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
*Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovem sua condição de hipossuficiente 
financeiramente, conforme item 04 deste Edital. 
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente deverá apresentar todos os 
documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente na forma prevista no item 2.11.3, do Edital nº 001/2012 – Prefeitura Municipal de 
Piranhas/GO, bem como deverá executar todos os procedimentos exigidos no item 2.11.3. 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de 
Piranhas/GO, que sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007, e do Edital nº 001/2012 – Prefeitura 
Municipal de Piranhas/GO. 
 
Declaro ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do(s) Governo(s), com o nº____________________________________________; 
 
Declaro que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 001/2012, em especial ao item que se 
refere à ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO; 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas 
é de minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão de Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou 
qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar 
medidas legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 
 
 
Assinatura do Candidato: 
 
 
 
 
 

 
 
USO EXCLUSIVO DO IBEG 
 
 
 

PEDIDO DEFERIDO 
 

PEDIDO INDEFERIDO 
 

 

 

 

 



 

EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2012 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/GO 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 

 
 
Nos termos do Edital de Concurso Público 01/2012 da Prefeitura Municipal de Piranhas/GO, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
 
Ilma. Senhora, 
Ana Aparecida Helrilg 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público  
 
IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE: 
 

Nome: 

Cargo pretendido: 

CPF nº 

 
Informe os dados de todas as pessoas que residem no mesmo endereço que o candidato: 
 
 
 

NOME R.G PARENTESCO SALÁRIO/RENDA MENSAL 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Declaro, para efeito de concessão de isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público para provimento de vagas, e sob as penas da 
lei, que atendo às condições e aos requisitos estabelecidos no EDITAL nº. 01/2012 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTEÚDOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/GO 

 
ANEXO V 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL/FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Auxiliar de Caminhão Coletor, Auxiliar de Limpeza – Sec. Saúde, Auxiliar de 
Manutenção em Veículos, Auxiliar de Oficina, Auxiliar de Pedreiro, Auxiliar de Serviços Urbanos, Borracheiro/ Soldador, Eletricista de Veículos, 
Merendeira, Motorista, Operador De Máquinas, Pedreiro, Porteiro Servente, Tratorista, Vigilante. 

 

PORTUGUÊS: 
Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica, acentuação. Gênero (masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos 
substantivos e adjetivos, concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos (conjugação), concordância verbal. Obs.: as 
questões de gramática estão pressupostas no conteúdo programático e serão exploradas a partir de seus efeitos de sentido no texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e reais: operação e problemas. Equações de 1o grau e sistemas: resolução e problemas. Razão, 
proporção e números proporcionais. Regra de 3 simples. Porcentagem e juros simples. Medidas de comprimento, superfície, volume e massa. 
Medida de tempo. Sistema monetário brasileiro (dinheiro). 
 

NÍVEL MÉDIO 

Agente Administrativo, Assistente de Tesouraria, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar Social, Condutor Socorrista – 
SAMU, Ouvidor Público, Recepcionista – Sec. Saúde, Técnico Agrícola, Técnico Contábil, Técnico Em Enfermagem, Técnico Em Laboratório, 
Técnico Em Topografia, Técnico Em Zootecnia. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Interpretação de Textos; Ortografia; Divisão silábica; Encontros vocálicos e consonantais; Acentuação; Classes das Palavras; Emprego de crase; 
Pontuação; Flexão nominal; Flexão verbal; Emprego dos verbos impessoais; Vozes verbais (transformação); Uso e colocação de pronomes; 
Concordância Nominal; Concordância Verbal; Regência nominal; Regência verbal; Análise Morfossintática: termos da oração; Frase; Oração; 
Período: processo de coordenação e subordinação; Emprego das conjunções; Semântica: significação das palavras; sinônimos; antônimos; 
homônimos; parônimos; polissemia; denotação; conotação e funções da linguagem. Obs.: as questões de gramática estão pressupostas no conteúdo 
programático e serão exploradas a partir de seus efeitos de sentido no texto. 
 
MATEMÁTICA 
Aritmética: sistemas de numeração; operações e problemas com números naturais; divisibilidade, múltiplos e divisores, critérios de divisibilidade, 
números primos; operações e problemas envolvendo números racionais na forma fracionária e na forma decimal; números reais. Geometria Plana: 
Ângulos, triângulos e quadriláteros; áreas e perímetros das principais figuras planas; semelhança de triângulos; relações métricas nos triângulos 
retângulos; circulo e circunferência. Unidades de Medidas: comprimento, superfície, volume, tempo, capacidade e massa. Matemática Comercial: 
razão e proporção; divisão proporcional; regra de três simples e composta; porcentagem; juros simples. Álgebra: expressões algébricas; equações e 
sistemas de 1º e 2º graus; problemas de 1º e 2º graus; funções: domínio e imagem; função linear, função quadrática, função exponencial e funções 
trigonométricas; análise combinatória simples; matrizes. Estatística Básica: conceitos, organização de dados estatísticos, medidas de posição, 
medidas de dispersão, medidas de assimetria e curtose, números índices. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder 
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato 
administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: 
conceito e características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Administração: Conceito. Funções 
(planejamento, organização, direção e controle). Produtividade, eficiência, eficácia e efetividade. Planejamento estratégico, tático e operacional. 
Características, técnicas, ferramentas. Relação organização – ambiente. Estruturas organizacionais e organogramas: características, tipos, 
vantagens e desvantagens. Liderança: tipos de abordagens. Poder e influência. Comunicação. Habilidades interpessoais. Trabalho em equipe. 
Controle. Importância e fundamentos. Processo de controle. Instrumentos e ferramentas de controle do desempenho da organização. Temas 
contemporâneos da Administração. Qualidade Total, Reengenharia. Downsizing. Gestão do Conhecimento. Gestão de documentos. O ciclo vital dos 
documentos: arquivos correntes, intermediários e permanentes. Métodos de classificação dos documentos. Preservação de documentos. 
Administração Pública: Conceitos, elementos e poderes do Estado. Organização do Estado e da Administração. Governo e Administração Pública. 
Princípios da Administração Pública. Entidades políticas e administrativas. Natureza Jurídica e Características. Espécies da Administração Indireta. 
Características. Regime Jurídico, classificação e espécies. Organização Administrativa Brasileira. Órgãos e Entidades da Administração Federal. 
Natureza e competências. Princípios e Instrumentos. Poderes e deveres do administrador público. Poderes Administrativos vinculado, discricionário, 



hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia), Características e formas de atuações. Atos administrativos. Conceito, requisitos, elementos, 
atributos, classificação, espécies. Anulação e Revogação. Processo Administrativo. Ética profissional. Noções básicas de informática: Windows, 
Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico.  
 
ASSISTENTE DE TESOURARIA 
Conhecimentos da área: Livros obrigatórios e facultativos; Ativo e Passivo (Registro de Operações); Demonstrações Contábeis (Finalidades e 
elaboração); Composição do patrimônio líquido; Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (base de cálculo, adições e exclusões, 
alíquota); Apuração do Custo das Mercadorias Vendidas (Lançamentos específicos da atividade comercial); Métodos de Custeio (Custeio Direto e 
Custeio por Absorção); Regime de Competência e Regime de Caixa. Reservas de Capital e de Lucro; Provisões; Avaliação de Investimentos pelo 
método da Equivalência Patrimonial e pelo método do Custo; Classificação e nomenclatura de custos: Custos Fixos e Variáveis e Custos Diretos e 
Indiretos; Registros contábeis das operações de formação do Custo dos Produtos. Noções de Orçamento Empresarial; Matemática Financeira 
Básica. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Noções de Direito Administrativo. Administração pública: princípios básicos. Poderes administrativos: poder vinculado; poder discricionário; poder 
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Serviços Públicos: conceito e princípios. Ato 
administrativo: conceito, requisitos e atributos; anulação, revogação e convalidação; discricionariedade e vinculação. Contratos administrativos: 
conceito e características. Lei nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: cargo, emprego e função públicos. Administração: Conceito. Funções 
(planejamento, organização, direção e controle). Produtividade, eficiência, eficácia e efetividade. Planejamento estratégico, tático e operacional. 
Características, técnicas, ferramentas. Relação organização – ambiente. Estruturas organizacionais e organogramas: características, tipos, 
vantagens e desvantagens. Liderança: tipos de abordagens. Poder e influência. Comunicação. Habilidades interpessoais. Trabalho em equipe. 
Controle. Importância e fundamentos. Processo de controle. Instrumentos e ferramentas de controle do desempenho da organização. Temas 
contemporâneos da Administração. Qualidade Total, Reengenharia. Downsizing. Gestão do Conhecimento. Gestão de documentos. O ciclo vital dos 
documentos: arquivos correntes, intermediários e permanentes. Métodos de classificação dos documentos. Preservação de documentos. 
Administração Pública: Conceitos, elementos e poderes do Estado. Organização do Estado e da Administração. Governo e Administração Pública. 
Princípios da Administração Pública. Entidades políticas e administrativas. Natureza Jurídica e Características. Espécies da Administração Indireta. 
Características. Regime Jurídico, classificação e espécies. Organização Administrativa Brasileira. Órgãos e Entidades da Administração Federal. 
Natureza e competências. Princípios e Instrumentos. Poderes e deveres do administrador público. Poderes Administrativos vinculado, discricionário, 
hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia), Características e formas de atuações. Atos administrativos. Conceito, requisitos, elementos, 
atributos, classificação, espécies. Anulação e Revogação. Processo Administrativo. Ética profissional. Noções básicas de informática: Windows, 
Word, Excel, PowerPoint. Conceito de Internet e Intranet. Correio eletrônico.  
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Funções; Noções básicas da função; Procedimentos; Instrumental dentário; Esterilização; Formas de esterilização; Higiene - asseio; Funções do 
Auxiliar de Consultório Dentário; Instrumentais Odontológicos: características e finalidades de uso; Materiais Dentários: Características, Formas de 
Apresentação, Finalidades, Técnicas de Manipulação e Métodos de uso; Equipamentos Odontológicos: Características e Finalidades; Direitos e 
Garantias Fundamentais (Art. 5º a 17 da Constituição Federal); Políticas Públicas de Saúde, Portaria 648/06 de 28/03/2006; Portaria 399/06 de 
22/02/2006; e Leis 8080/90 de 19/09/1990 e 8142/90 de 28/12/1990. 
 
AUXILIAR SOCIAL 
O Serviço Social, as Políticas Sociais e a questão dos Direitos Sociais no contexto da Reforma do Estado brasileiro. A contra-reforma do Estado e as 
Políticas Sociais no Brasil na contemporaneidade. A questão dos direitos sociais no sistema de seguridade social: previdência, assistência e saúde. A 
Reestruturação das políticas sociais no Brasil e as novas formas de regulação Social. O lugar ocupado pelo Serviço Social na implementação das 
Políticas Sociais no contexto da descentralização e municipalização: a gestão social e participativa. A política de assistência social como política de 
proteção social e o SUAS. A questão social no cenário contemporâneo, as diferentes expressões concretas na sociedade brasileira e a sua 
centralidade no Serviço Social. Metamorfoses da questão social nos meandros das relações entre o Estado e a Sociedade no Brasil contemporâneo. 
Pobreza, exclusão social e subalternidade: expressões concretas da Questão Social no Brasil contemporâneo. A questão social como base no 
fundamento do trabalho do assistente social. O projeto etico-politico profissional, os espaços ocupacionais e o trabalho profissional do Assistente 
Social no contexto da reestruturação do capital e da lógica neoliberal em defesa dos direitos sociais. As dimensões éticas e políticas do projeto 
profissional. O projeto profissional e as estratégias para fazer frente as diferentes expressões da Questão Social. O assistente social como 
trabalhador coletivo: o trabalho profissional, demandas e requisições que exigem competência teórica, metodológica, ética, política, técnica e 
operativa no fazer profissional na defesa dos direitos sociais. A legislação social e o trabalho profissional, instrumento sócio-jurídico e legal na 
efetivação e defesa dos direitos sociais. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. 
 
CONDUTOR SOCORRISTA – SAMU 
Direção defensiva. 2. Noções de segurança individual, coletiva e de instalações. 2.1. Noções de primeiros socorros. 3. Legislação de trânsito: Código 
Nacional de Trânsito, abrangendo os seguintes tópicos: administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, os sinais de trânsito, 
registro e licenciamento de veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. 4. 
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. 5. Mecânica de veículos: conhecimentos elementares de mecânica de automóveis, troca e rodízio de 
pneus; regulagem de motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba de água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e regulagem da 
fricção, troca de óleo. 6. Serviços corriqueiros de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples, entre outros. 7. Qualidade em 
prestação de serviços: as dimensões da qualidade pessoal e profissional; fatores que determinam a qualidade de um serviço; normalização técnica e 
qualidade; qualidade no atendimento ao público interno e externo; comunicação e relações públicas. 
 
OUVIDOR PÚBLICO 
Diferencial entre SAC, Call Center, Fale Conosco, Ombudsman e Ouvidoria. Atuação preventiva e corretiva da Ouvidoria para minimizar novas 

ocorrências. ÉTICA: Ética no Brasil e no mundo; Importância no contexto atual; Princípios éticos e regras de conduta aplicadas no ambiente de 

trabalho; Ética no atendimento ao consumidor; Processos de atendimento e questões éticas; Obtenção de informações / Confidencialidade / Direito a 



informação; Privacidade / Propriedade da Informação. MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - Importância da mediação na ação da Ouvidoria - Definição de 

Conflitos, fontes geradoras e tipos de Conflitos - Diferenciando Mediação, Arbitragem, Transação, Conciliação e Negociação - A importância dos 

Princípios Éticos nas situações conflitantes. - Efeitos da Mediação no Código de Defesa do Consumidor. - Conceito e as etapas de mediação • 

Ferramentas de Mediação - Estratégias para o Acordo na Mediação - Redação de Acordos na Mediação • Habilidades e Competências do Mediador - 

Atribuições do Mediador como facilitador de processos - O que o mediador deve evitar - O desenvolvimento da Escuta Ativa • Principais reclamações 

e resolução de conflitos - Crise x Oportunidade - Cliente . 

 
RECEPCIONISTA – SEC. SAÚDE 
Qualidade no atendimento. Importância nos serviços. Arquivamento. Uso de equipamentos de escritório. Noções de Informática. Organismos e 
autarquias públicas. O ambiente das Organizações. Administração estratégica. O papel da administração no desempenho empresarial. Autoridade e 
responsabilidade. Delegação e descentralização. Ética profissional. Direitos e Deveres do Funcionário Público Municipal. 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA 
Solos: Texturas, Estruturas, Composição; Coleta de Amostras; Recuperação; Fertilização; Fórmulas Orgânicas; Químicas; Defensivos; Aplicação e 
Uso; Curvas de Nível; Uso de Níveis na Lavoura. Principais Culturas (seleção de sementes, plantio, adubação, colheita, beneficiamento, pragas e 
doenças): Soja; Trigo; Milho; Mandioca; Feijão; Olericultura; Fruticultura; Noções de Extensão Rural. Métodos da Extensão: Individual; Grupal; 
Massal; Forragicultura; Pastagem de Gramíneas; Silvicultura; Árvores Nativas; Árvores Exóticas; Árvores Ornamentais e Produção Extrativista; 
Manejo de Mudas; Máquinas Agrícolas; Uso adequado dos Equipamentos. Desenvolvimento Sustentável; Modo e meio de vida no território agrário; 
Educação Ambiental; Educação no campo; Direitos e Deveres dos trabalhadores rurais, dos profissionais da agroecologia e das populações do 
campo; Sistemas de produção Agroecologia; Fundamentos e praticas da agroecologia; Sistemas de criação intensiva e extensiva; Manejo dos 
animais de produção; Boas práticas de cadeia produtiva. Solos: Características morfológicas; ordens e classes de solos, principais unidades, aptidão 
agrícola, limitações de uso, fertilidade natura. Conservação dos Solos: práticas de manejo; didática aplicada à profissão. Técnicas utilizadas para 
poda de arbustos e árvores. Técnicas para Plantio de Árvores, Arbustos, forrações e gramas. 
 
TÉCNICO CONTÁBIL 
Noções de Contabilidade Geral: conceito; princípios contábeis geralmente aceitos; contabilização de operações básicas. Contabilidade Pública: 
noções gerais; conceitos básicos; campo de aplicação; objeto. Regime Contábil: receitas; despesas. Orçamento Público: noções gerais de 
orçamento; conceitos; princípios orçamentários. Créditos Adicionais: créditos suplementares; créditos especiais; créditos extraordinários. Receita 
Pública: definição, classificação e estágios da receita pública. Despesa Pública: definição, classificação e estágios da despesa pública. 
Escrituração de Operações Típicas da Contabilidade Pública: sistema orçamentário; sistema financeiro; sistema patrimonial. Lei de Licitações: 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações; Pregão. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, mobilização, 
higiene corporal, controle hídrico, administração e preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao autocuidado, promoção do conforto físico, 
auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Lei do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código de ética do 
profissional de Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da vigilância epidemiológica, imunizações, 
programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e adolescente; conhecer doenças infectoparasitárias e demais patologias atendidas na 
rede básica; Atentar para a importância das ações educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com a saúde. Noções 
de Enfermagem Médico-cirúrgica: Assistência a pacientes portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, 
pneumonia). Assistência ao paciente cirúrgico e possíveis complicações. Atuação no Centro Cirúrgico, circulando, e na recuperação anestésica, 
assim como atuar no processamento de artigos hospitalares, conhecendo as rotinas de esterelização, preparo de material e prevenção de infecção 
hospitalar. Noções de Enfermagem Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-nascido, e seu 
conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e 
hipertensão arterial. Noções de Enfermagem em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os 
com técnicas científicas. Ética profissional.  
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Obtenção e conservação de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, fatores de interferência na qualidade das 
análises; Equipamentos de uso em laboratório, pesagens, volumétrica, microscopia (fotometria-leis de absorção da luz); Princípios bioquímicos 
implicados nas principais dosagens sanguíneas: glicídios, lipídios, protídeos, componentes inorgânicos, uréia, creatinina, bilirrubinas e enzimas 
hepáticas; Urina: análise qualitativa, quantitativa e sedimento; Parasitologia Humana: principais métodos para pesquisa de parasitas intestinais; 
Hematozoários: características morfológicas e ciclo evolutivo; Bacteriologia Humana: métodos bacteriológicos de identificação dos principais agentes 
etiológicos das infecções genitais, urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de 
sensibilidade a antibióticos; hemocultura; Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação de complemento; aglutinação; Técnicas Hematológicas: 
câmara de contagem; identificação e contagem das células sanguíneas: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue 
periférico; contagem de plaquetas e reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina; hematócrito; índices hematimétricos; 
prova de falcização; curva de resistência globular osmótica; célula L.E; Coagulação: tempo de sangramento e de coagulação; prova do laço; retração 
do coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial ativada; tempo de trombina; fibrinogênio; Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator 
Rh; Noções de higiene e assepsia. 
 
TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 
Topografia: Noções básicas. Construção Civil: Projetos de edificação: instalações prediais; Planejamento e controle da obra; Canteiro de obras; 
Locação da obra; Alvenarias de tijolo cerâmico; Esquadrias; Revestimentos; Coberturas; Pintura; Orçamentos; Terraplenagem, drenagem, 
arruamento e pavimentação; fundações superficiais e profundas; O concreto de cimento Portland: dosagem e controle tecnológico; Normas ABNT; 
Noções de desenho em meio eletrônico (AUTOCAD). Normas técnicas para elaboração de plantas topográficas, cartográficas e outras plantas 



similares; Normas técnicas para elaboração de projetos de estradas. Normas técnicas para elaboração de desenhos dos projetos; redução de plantas 
e projetos; Normas técnicas para elaboração de memoriais descritivos de plantas e mapas; Normas de proteção e segurança do trabalho. 
 
TÉCNICO EM ZOOTECNIA. 
Introdução geral ao melhoramento genético animal. Evolução do melhoramento genético no Brasil. Noções de genética de populações. Noções de 
genética quantitativa. Herança e variação. Métodos de melhoramento genético animal. Sistemas de acasalamento. Situação da pecuária brasileira. 
Melhoramento genético de gado de corte. Melhoramento genético de gado de leite. Melhoramento genético de eqüinos. Histórico de avicultura e 
suinocultura no Brasil. Melhoramento genético de suínos e aves. Melhoramento genético de caprinos e ovinos. Formação e manejo de pastagens. 
Aspectos morfofisiológicos aplicados ao manejo de pastagens. Fatores abióticos que interferem na produção das forrageiras. Melhoramento de 
plantas forrageiras. Pastagens consorciadas. Avaliação de pastagens. Recuperação e renovação de pastagens. Conservação de forragens. 
Forrageiras para o semi-árido. Utilização de plantas forrageiras em sistemas de produção de ruminantes a pasto. 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Linguagem: como instrumento de ação e interação presente em todas as atividades humanas; funções da linguagem na comunicação; diversidade 
linguística (língua padrão, língua não padrão). Leitura: capacidade de compreensão e interpretação do contexto social, econômico e cultural por meio 
do texto. Texto: os diversos gêneros textuais, escritos nas mais diferentes linguagens verbais e não-verbais (jornais, textos científicos, revistas, 
fotografias, esculturas, músicas, vídeos, entre outros). Estrutura textual: organização e hierarquia das ideias: ideia principal e ideias secundárias; 
relações lógicas e formais entre elementos do texto: a coerência e a coesão textual; defesa do ponto de vista: a argumentação e a intencionalidade; 
os implícitos, os pressupostos e as inferências; elementos da narrativa; discurso direto; discurso indireto e indireto livre; semântica: o significado das 
palavras e das sentenças: linguagem denotativa e conotativa; sinonímia, antonímia e polissemia. Obs.: as questões de gramática estão pressupostas 
no conteúdo programático e serão exploradas a partir de seus efeitos de sentido no texto. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades: Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura, e suas vinculações históricas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ANALISTA DE LICITAÇÕES 
Direito Constitucional: Constituição: conceito e conteúdo; Princípios Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais: direitos e deveres 
individuais e coletivos; generalidades; mandado de segurança; mandado de segurança coletivo; ação popular; ação civil pública. Princípios e normas 
referentes às Administrações Direta e Indireta. Poder Legislativo: composição e atribuições. Processo Legislativo; Poder Executivo: composição e 
atribuições; Poder Judiciário: composição e atribuições. Função dos Tribunais de Contas; Da ciência e tecnologia. Do meio ambiente. Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Direito Administrativo: Administração Pública: conceito, órgãos da Administração, hierarquia; Princípios Constitucionais 
do Direito Administrativo. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. Administração direta e 
indireta: conceito, Autarquia, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, Fundações. Ato administrativo. Conceito, classificação, requisitos, 
revogação. Vícios do ato administrativo. Invalidade. Anulação. Responsabilidade civil do Estado. Fundamentos: responsabilidade sem culpa; 
responsabilidade por ato do funcionário. Licitações e contratos administrativos – Lei nº 8.666/1993 e alterações; Lei do Pregão – Lei nº 10.520/2002 e 
alterações. Contratos Administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens Públicos: regime jurídico e classificação; Formas de utilização, 
concessão, permissão e autorização de uso, alienação. Responsabilidade dos Agentes Públicos: Improbidade Administrativa; Direito Civil: Conceito; 
Direito Público e Privado. Das pessoas naturais e jurídicas. Fatos jurídicos, negócios jurídicos, espécies; atos jurídicos e atos ilícitos; manifestação da 
vontade; vícios da vontade; defeitos do negócio jurídico; invalidade do negócio jurídico; abuso de direito; fraude à lei. Prescrição e Decadência. 
Obrigações – conceito, tipos e extinção. Contratos – definição e classificação, disposições gerais, extinção dos contratos, as espécies de contratos. 
Responsabilidade civil. Da propriedade em geral. Teoria da imprevisão. Prescrição e decadência. Obrigações: conceito; obrigação de dar, de fazer e 
não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; cláusula penal. Extinção das obrigações: pagamento – objeto e prova, lugar e 
tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. 
 
ANALISTA DE PESSOAL 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: Código de Ética do Psicólogo; Técnicas de Entrevista. Treinamento e desenvolvimento de pessoal; 
Aprendizagem humana em organizações de trabalho; Atuação em equipe multidisciplinar. Grupos e equipes de trabalho nas organizações: 
abordagens, modelos de intervenção e dinâmica de grupo; Análise e desenvolvimento organizacional; Pesquisa de clima organizacional; Motivação 
no trabalho; Poder nas organizações; Liderança. Acompanhamento de Pessoal: objetivos e métodos de avaliação de desempenho; Remanejamento 
de pessoal; Noções de cargos, salários e carreira: métodos de avaliação de cargos, estrutura de carreira. RELAÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE 
PSÍQUICA: Teorias da personalidade; Psicopatologia do Trabalho; Doenças e Acidentes de Trabalho. Acompanhamento psicossocial. Manual 
Diagnóstico de Transtornos Mentais- DMS-IV. LEGISLAÇÃO: Constituição Federal da República do Brasil: artigos 7, 37 incisos I a V, VIII, XIII, XVI e 
XVIII. Habilitação e Reabilitação Profissional: Lei nº 8.213 de 24/07/1991 artigo 93. Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

NÍVEL SUPERIOR 

Analista de Licitações, Analista de Pessoal, Analista de Vigilância Epidemiológica, Analista de Vigilância Sanitária, Analista de Controle Interno, 
Assistente Social, Bibliotecário, Biólogo, Cirurgião Dentista, Enfermeira – Sec. Saúde, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Farmacêutico-
Bioquímico, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor de Resíduos Sólidos, Médico, Nutricionista – Sec. Saúde, 
Nutricionista – Sec. Educação, Pedagogo, Professor De Ciências/Biologia – 40h, Professor De Educação Física – 40h, Professor De 
Matemática – 40h, Professor Pedagogo – 40h, Psicólogo – Sec. Saúde, Terapeuta Ocupacional – Sec. Promoção Social, Terapeuta 
Ocupacional – Sec. Saúde. 



Deficiência: Lei nº 77.853 de 24/10/1989 e Decreto nº 3.298 de 20/12/1999. Consolidação das Leis do Trabalho: Duração e jornada do trabalho, 
períodos de descanso, trabalho noturno; Normas Especiais de Tutela do Trabalho: jornalistas, digitadores, trabalhadores de centrais de atendimento; 
Estabilidade no emprego nos casos especiais; Segurança e Medicina do Trabalho: das atividades insalubres ou perigosas. Órgãos de Segurança e 
Medicina do Trabalho na Empresa: as competências da Comissão Interna de Prevenção de Acidente e do Serviço de Engenharia, Segurança e 
Medicina do Trabalho. Consolidação das Leis do Trabalho: artigos 2 a 6, 13, 16, 29 a 30, 36, 40 a 41, 52 a 53, 58, 58-A, 59,61,66,71 a 73, 129 a 137, 
143, 145 a 147, 157 a 158, 302 a 303, 443, 445, 457 a 458, 461, 468, 469, 470, 473, 477, 482, 487 e 488. Constituição Federal da República do 
Brasil: artigos 7, 37 incisos I a V, VIII, XIII, XVI e XVIII. Habilitação e Reabilitação Profissional: Lei nº 8.213 de 24/07/1991 artigo 93. Política Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: Lei nº 77.853 de 24/10/1989 e Decreto nº 3.298 de 20/12/1999. Cálculo de folha de pagamento; 
FGTS; CAGED; RAIS Comunicação de acidentes e doenças do trabalho. Legislação do Ministério do Trabalho e Emprego: Normas 
Regulamentadoras nº 5, 7, 9 e 17. 
 
ANALISTA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Noções de microbiologia e biossegurança. Conceitos básicos de análises clínicas. Vigilância Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilância 
sanitária. Serviços profilaxia e política sanitária. Inspeção: aspectos gerais, finalidade, etapas e tipos de inspeção. Normas de inspeção de 
estabelecimentos onde sejam comercializados, distribuídos ou fabricados alimentos. Coleta de amostras de gêneros alimentícios para análise em 
laboratório. Boas práticas de manipulação alimentar. Normas de inspeção de estabelecimentos de saúde. Legislação Sanitária. 
 
ANALISTA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas por suas Emendas Constitucionais:- Título II: dos direitos e garantias fundamentais (art. 
5º a 17) - Título III: da organização do Estado (art. 18 a 43); Lei orgânica do município de São Marcos: na íntegra;BRASIL - MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), 
Decreto 30691/1952, com atualizações; BRASIL – MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estabelece os Procedimentos e Responsabilidade relativos ao controle 
e vigilância da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências, Portaria 518/2004; Lei Federal 8.080/90 – Dispõe 
as condições para promoção, proteção e recuperação da Saúde a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providenciais: na íntegra; Lei Federal Nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999: Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, e dá outra providências: na íntegra; Lei Federal n° 6.437/77 – Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as 
sanções respectivas e dá outras providencias, com atualizações: na íntegra; Lei Estadual nº 6.503/72 – Dispõe sobre a promoção, proteção e 
recuperação da saúde pública: na íntegra; Decreto Estadual nº 23.430/74 – Regulamento sobre a Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde 
Pública, com atualizações: na íntegra. 
 
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 
DIREITO CONSTITUCIONAL a) Direito Constitucional: 1. Teoria geral do Estado. 2. Os poderes do Estado e as respectivas funções. 3. Teoria geral 
da Constituição. 4. Princípios constitucionais. 5. Normas constitucionais e inconstitucionais. 6. Emenda, reforma e revisão constitucional. 7. Análise 
do princípio hierárquico das normas. 8. Princípios fundamentais da CF/88 (art. 1º a 4º). 9. Direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 11º). 10. 
Organização dos Poderes. O Ministério Público (art. 44º a 130º). 11. Sistema Tributário Nacional (art. 145º a 162º). 12. Finanças Públicas: normas 
gerais e orçamento público (art. 163º a 169º). 13. As Políticas Públicas na CF/88 (art. 170º a 232º) CONTABILIDADE: a) Geral: 1. Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade; 2. Patrimônio; 3. Conta; 4. Escrituração; 5. Critérios de 
mensuração das contas; 6. Balancete; 7. Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido; Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 8. Relatório da Administração, Notas Explicativas e 
Parecer de Auditoria; 9. Balanço Social. b) Pública: 1. Conceito, objeto e regime. 2. Campo de aplicação. 3. Legislação básica (Lei n.º 4.320/64 e Lei 
Estadual nº 10.338, de 18/11/1979, Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar n.º 101/00). 4. Receita e Despesa pública: conceito, 
classificação e estágios. 5. Plano de Contas da Administração pública Estadual: conceito, estruturas e contas do ativo, passivo, despesa, receita, 
resultado e compensação (Decreto Estadual nº 14.222, de 26/12/1980). 6. Operações típicas na administração Estadual. Inventário. 7.Encerramento 
do Exercício. Balanços: orçamentário financeiro, patrimonial, e demonstração das variações patrimoniais de acordo com a Lei n.º 4.320/64. 8. Outros 
Demonstrativos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). c) Gerencial e de Custos: 1. Contabilidade Gerencial: 
Origem, conceito, função e características; 2. Contabilidade de Custos: origem, conceito, funções e características; 3. Custo: conceito e 
classificações; 4. Relação: Custo/Volume/Lucro; 5. Sistemas de apuração e acumulação de custos; 6. Métodos de custeamento; 7. Sistemas de 
custeio; 8. Metodologias de precificação; 9. Sistemas de Informações Contábeis. AUDITORIA. 1. Normas Fundamentais de Auditoria. 2. Auditoria 
Externa. 3. Auditoria Interna. 4. Auditoria Governamental no Âmbito Federal e Estadual 5. Controle Interno e Externo. Fundamentação Legal. 6. 
Órgãos de Controle Interno e Externo. 7. Finalidade, Objetivos e Abrangência da Auditoria Governamental. 8. Tipos de Auditoria Governamental. 9. 
Processo de Auditoria Governamental. 10. Programa de Auditoria. 11. Técnicas de Auditoria. 12. Achados e Evidências de Auditoria. 13. Papeis de 
trabalho: de planejamento e de execução. 14. Parecer e Relatórios de Auditoria. 15. Controle de Qualidade dos Trabalhos de Auditoria.  FINANÇAS 
PÚBLICAS: 1. Conceitos básicos – Teoria das Finanças Públicas: As falhas de mercado. Objetivos da política fiscal. 2 Visão clássica das funções do 
Estado, evolução das funções do Governo. 3. Finanças Públicas no Brasil: de 1970 à fase de estabilização. 4. A Dinâmica da Dívida Pública e o caso 
Brasileiro. Déficit e dívida pública. A condição de equilíbrio da relação dívida pública/PIB. 5. Federalismo fiscal. O Sistema Federativo e o Fenômeno 
da descentralização. Fundamentos teóricos. Evolução de receita disponível. Controle de endividamento. 6. A Economia do Ajuste Fiscal: a teoria do 
ciclo político. Impasse distributivo e paralisia fiscal. 7. O Estado Regulador. 8. Bens públicos, semi-públicos ou meritórios e privados. 9. Instrumentos 
e recursos da economia pública (políticas fiscal, regulatória, cambial e monetária). 10. Classificação das Receitas e Despesas Públicas segundo 
finalidade, natureza e agente. 11. Hipóteses teóricas do crescimento das despesas públicas. 12. O ótimo das dimensões do Governo. 13. O 
financiamento dos gastos públicos - tributação e eqüidade. Incidência tributária. 14. Os princípios teóricos da tributação: tipos de impostos; 
progressividade, regressividade e neutralidade. 15. Estrutura e dimensão do setor público brasileiro. 16. Orçamento Público: conceitos e princípios 
orçamentários; orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamento-programa. Orçamento na Constituição de 
1988: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual; Plano Plurianual. 17. Nova metodologia de planejamento das ações de governo, 
trazidas pelo PPA, Diretrizes Estratégicas, Macro Objetivos, Programa, Ação. 18. Etapas do processo orçamentário. 19. Classificação e conceituação 
da receita orçamentária brasileira. 20. Classificação e conceituação da despesa orçamentária brasileira. 21. Análise de custo-benefício do orçamento. 
22. Avaliação da execução orçamentária. 23. Equilíbrio orçamentário. Conceitos de déficit público, financiamento do déficit. Economia da Dívida 
Pública. 24. Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, efeitos no planejamento e no processo orçamentário. Limites para 
despesas de pessoal. Limites para dívida. Regra de ouro. Mecanismos de transparência fiscal. LICITAÇÃO - Conceitos básicos; Obrigatoriedade da 



licitação; Modalidades e tipos de licitações; Procedimentos das licitações; Pregão. CONTRATOS - Conceitos básicos; Formalização dos contratos 
administrativos; Alterações nos contratos administrativos; Execução dos contratos administrativos; Modalidades de contratos administrativos. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Metodologia do Serviço Social: Unidade I - Correntes Teórico-Metodológicas no Serviço Social Reconceituado: a vertente modemizadora 
(sistêmica); a vertente crítico-dialética e a vertente fenomenológica. Unidade II - a questão da relação teoria-prática no Serviço Social. Unidade III - 
As praticas e estratégias da ação profissional do Serviço Social. Unidade IV - Desenvolvimento de comunidade: a ação do serviço social junto com 
as comunidades: perspectivas de organização e capacitação social. Serviço Social na Educação: Unidade I - O papel do Serviço Social na 
Organização Escolar. Unidade II - a prática profissional do assistente social na perspectiva da organização escolar. Unidade III - a atuação do 
Serviço Social na escola, na associação de pais e mestres e nos conselhos de classe e escolar. Política e Planejamento Social: Unidade I - 
Política Social: perfil histórico das políticas sociais no Brasil. Unidade II - A assistência social no Brasil: perfil histórico. Unidade III - A Lei orgânica da 
Assistência Social e sua centralidade para a construção da política de assistência social: descentralização, municipalização e participação social. 
Unidade IV - A assistência enquanto espaço de planejamento social.Unidade V - O Estatuto da Criança e do Adolescente e suas determinações 
para uma política de atenção à criança e ao adolescente. Unidade VI - Instrumentos de planejamento social (plano, programa, projeto). 
Administração em Serviço Social: Unidade I - A prática institucionalizada do assistente social nas organizações públicas. Unidade II - A questão 
da burocracia e do poder nas organizações. Unidade III - A ação profissional do Assistente Social junto ao gerenciamento de Recursos Humanos na 
instituição pública. Ética e Serviço Social: A Ética Social e a Ética Profissional e a sua aplicação face ao binômio Instituição-Cliente. Os Valores 
Universais da Profissão e seus Aspectos Éticos e Normativos; Os Preceitos Éticos enquanto Princípios e Diretrizes Norteadores da Prática 
Profissional. Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado ( CF / 88 ); campos de atuação de Saúde Pública; Lei Orgânica da 
Saúde; Sistema Único de Saúde- SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde. 
 
BIBLIOTECÁRIO 
Documentação e informação: conceitos básicos; Legislação e organização profissional; Organização e tratamento da informação: CDD e AACR2; 
Normas de documentação e informação da ABNT (NBR 6023, NBR 10520, NBR 6032 e NBR 6028); Organização e administração de bibliotecas: 
planejamento bibliotecário, administração de Recursos Humanos e Administração de materiais; Análise e avaliação de serviços e produtos: 
marketing; Desenvolvimento de coleções; Ação cultural em bibliotecas escolares; Serviço de referência, recuperação e disseminação da informação; 
Serviços e produtos de acesso à informação: redes, sistemas, bancos e bases de dados. Ética profissional.  
 
BIÓLOGO 
Bioquímica: Metabolismo e regulação da utilização de energia. Metabolismo celular. Proteínas e enzimas. Biofísica: Mecanismos e funções básicas 
de sistemas reguladores no organismo humano. Métodos Biofísicos de Análise. Biologia Molecular: Organização gênica e estrutura dos ácidos 
nucléicos. Transcrição e processamento de RNA. Código genético e tradução. Isolamento e clonagem e estudos de sequências de DNA. Organismos 
geneticamente modificados. Genética: Segregação gênica e cromossômica. Padrões de herança. Variação genética qualitativa e quantitativa. A 
conservação da variação genética nas populações (princípio de Hardy-Weinberg). Forças evolutivas: mutação, seleção, fluxo gênico e deriva 
genética. Botânica: Identificação de famílias, gêneros e espécies de plantas ocorrentes no RS. Espécies protegidas ou ameaçadas de extinção no 
estado do RS. Vegetais nativos e exóticos com componentes tóxicos ou que apresentem risco à saúde humana e/ou animal ocorrentes no RS. 
Adaptações fisiológicas de espécies vegetais às condições ambientais no estado do RS. Fitogeografia do Rio Grande do Sul. Métodos de 
amostragem empregados em estudos de vegetação. Espécies vegetais exóticas invasoras de ecossistemas no RS. Zoologia: classificação, 
morfologia e ecologia de animais pertencentes à fauna nativa no estado do Rio Grande do Sul. Espécies ameaçadas de extinção no RS e no Brasil. 
Espécies migratórias ocorrentes no RS. Espécies animais exóticas invasoras no RS. Espécies silvestres exploradas pelo tráfico de animais 27  
(CITES). Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67); Instrução Normativa n° 3 de 27/05/03 IBAMA (Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção); Instrução Normativa nº 5 de 21/05/04 MMA (Estabelece a lista de peixes e invertebrados aquáticos ameaçados de extinção, 
sobreexplotados e ameaçados de sobreexplotação). Decreto Est. Nº 41.672/02 (Lista oficial das espécies ameaçadas de extinção no RS). Ecologia: 
Ecossistemas (com referência aos ecossistemas ocorrentes no RS): fluxos de matéria e energia. Comunidades: definição, estrutura e 
desenvolvimento; fatores bióticos e abióticos envolvidos na determinação da diversidade. Populações: estrutura e dinâmica (crescimento e declínio). 
Distribuição geográfica: padrões em populações e comunidades (diversidade) e processos envolvidos. Sucessão ecológica. Conceito de clímax. 
Biologia da Conservação: Biodiversidade – manutenção, perdas e ameaças. Conservação, preservação: dimensões no tempo e no espaço. 
Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00 Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Conceito de corredores ecológicos. O conceito de 
tamanho efetivo de uma população e seu emprego no diagnóstico de espécies ameaçadas. O problema das populações pequenas: erosão da 
variabilidade genética; depressão pelo endocruzamento. A conservação da variação genética dentro das espécies. Níveis hierárquicos de variação 
genética: individual, intra-populacional, inter-populacional. Ecotoxicologia, organismos bio-indicadores e bio-remediação. Biodiversidade global: 
padrões, processos. Manejo de proliferações de populações decorrentes de desequilíbrios ambientais. Ecossistemas Aquáticos (com referência 
aos ecossistemas ocorrentes no RS): Fluxo de energia e ciclagem de materiais em ecossistemas aquáticos. Ciclo da água na natureza. Estrutura de 
comunidades aquáticas. Plâncton, bentos e necton. Caracterização geográfica, física, química, biológica e da dinâmica dos ambientes aquáticos: 
lagos e lagunas, bacias hidrográficas, rios e arroios, nascentes, banhados, marismas e ambientes euri-halinos, costa oceânica, ambientes marinhos, 
reservatórios e açudes. Os impactos da ação antrópica sobre os ecossistemas aquáticos: a aquacultura (piscicultura, carcinicultura, ranicultura) e a 
introdução de espécies exóticas e seus efeitos sobre os ecossistemas aquáticos, a irrigação e seus efeitos sobre os recursos hídricos, os esgotos e 
sua repercussão nos corpos receptores, hidrelétricas e impactos ambientais. A Legislação específica: Lei Fed. no 9433/97 (Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos). Lei Est. no 10350/94 (Sistema Estadual de Recursos Hídricos e suas regulamentações). Res. do CONAMA: - no 1/86 - 
EIA/RIMA; - no 357/05 - Classificação dos corpos de água. Ecossistemas Terrestres (com referência aos ecossistemas ocorrentes no RS): Ecologia 
vegetal. Conservação da biodiversidade. Destruição, fragmentação e degradação de hábitats. Ecologia de paisagem e conceito de efeito de borda. 
Conceito de área de preservação permanente (Código Florestal Fed. Lei nº 4771/65). Exploração sustentada de populações silvestres. Indicadores 
biológicos do estado e evolução das comunidades e ecossistemas. Resposta dos ecossistemas ao estresse e monitoramento ambiental. Efeito das 
perturbações naturais e antropogênicas sobre a estrutura e funcionamento de comunidades e ecossistemas. Restauração de ecossistemas 
degradados. Estudos de Impacto Ambiental e previsão do impacto ecológico. Gestão ambiental. Planejamento ambiental, planejamento territorial, 
vocação e uso do solo. Microbiologia: Microbiologia Geral: Bactérias, fungos e vírus. Controle de populações de microorganismos. Microbiologia 
Ambiental: Interações dos microorganismos com o meio ambiente, microbiologia do solo, microbiologia aquática, organismos indicadores de 
contaminação. Legislação Ambiental (interpretação técnico-biológica): Código Florestal Federal Lei nº 4771/65; Cód. Florestal Est. Lei Est. Nº 



9519/02. Lei de Crimes Ambientais Lei nº 9605/98. Sistema Nacional de Unidades de Conservação Lei nº 9985/00. Código Estadual do Meio 
Ambiente Lei Est nº 11.520/00. Res. CONAMA nº 302 e 303/02; Res. CONAMA nº 369/06; Lei da Mata Atlântica Lei nº 11.428/06; Res. CONAMA nº 
33/94 e 388/07 (estágios). Lei Fed. no 9433/97 (Sistema Nac. de Recursos Hídricos). Lei Est. no 10350/94 (Sistema Est. de Recursos Hídricos e suas 
regulamentações). Res. CONAMA: - no 1/86 - EIA/RIMA; - no 357/05 - Classificação dos corpos de água. Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197/67); 
Instrução Normativa n°3 de 27/05/03 IBAMA (Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção); Instr. Normativa nº5 de 21/05/04 MMA (Lista de 
peixes e invertebrados aquáticos ameaçados de extinção, sobreexplotados e ameaçados de sobreexplotação); CITES (Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção); Decr. Est. Nº 41.672/02 (Lista oficial das espécies animais 
ameaçadas de extinção no RS). Decr. Fed. 4339/02 Convenção da Biodiversidade. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Ética profissional e legislação. Trabalho cirúrgico em odontologia. Radiografia e revelação: técnica e interpretação radiográfica. Orientação para a 
saúde bucal. Atendimento clínico. Controle da lesão e reabilitação do usuário. Exames clínicos e diagnósticos. Procedimentos diante de situações 
epidemiológicas. Careologia: etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, terapêutica e prevenção. Fluorterapia, toxologia do flúor. Fluorose: diagnóstico e 
tratamento. Anestesia loco-regional oral: técnicas, anestésicos, indicações e contraindicações, acidentes e medicação. Doenças gerais com 
sintomatologia oral: diagnóstico, tratamento local e orientação profissional. Diagnóstico e tratamento de manifestações agudas na cavidade bucal. 
Procedimentos cirúrgicos de pequeno e médio porte, extração simples, sem odontossecção e com odontossecção, extração com alveoloplastia, 
biópsias, suturas, drenagem de manifestações agudas e crônicas, curetagem subgengival, técnicas, indicações e contraindicações. Dentística: 
preparo de cavidades, materiais de proteção do complexo pulpo-dentário, materiais restauradores, indicações e contraindicações do tratamento não 
invasivo de lesões de cárie e tratamento conservador do complexo dentina-polpa. Políticas de saúde bucal no Brasil. Organização de modelos 
assistenciais em odontologia. Administração de serviços e trabalho em equipe. Planejamento e organização de serviços coletivos de odontologia. 
Educação em saúde e formação em serviço. Evolução histórica da prática odontológica. Ética em odontologia. Biossegurança, ergonomia e controle 
de infecção no consultório. Diagnóstico e tratamento de lesões de mucosa bucal. Normas de desinfecção e esterilização. Odontopediatria: 
endodontia em dentes decíduos, tipos de preparo, material forrador e restaurador. Farmacologia: analgésicos, anti-inflamatórios e antibioticoterapia. 
Periodontia: tipo e classificação das doenças periodontais, raspagem e procedimentos básicos. Oclusão. Pronto-atendimento: urgências e 
emergências. Prótese. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. SUS – Políticas de Saúde. 
 
ENFERMEIRA – SEC. SAÚDE 
Sinais e sintomas: conceitos e alterações; Administração de Medicamentos: cuidados; Cálculos em drogas e soluções; Diagnóstico e cuidados de 
enfermagem à pacientes: Cardiopatas, hepatopatas, pneumopatas, nefropatas; Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório: mediatos 
e imediatos; História natural das doenças transmissíveis; Tipos e técnicas de isolamento em doenças transmissíveis; Doenças segundo isolamento: 
identificação e cuidados; Assistência de Enfermagem nas emergências: queimados, reanimação, cardio-respiratória, umpacto agudo do miocárdio, 
choque, edema agudo do pulmão, acidente vascular cerebral, politraumatismo; Princípios gerais de Administração; Elementos de Administração; 
Metodologia do processo de Enfermagem: histórico, diagnóstico, plano assistencial, evolução e prognóstico; Métodos e Meios em Educação 
Sanitária; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Criança: aleitamento materno e desmame, diarréia e TRO, infecções respiratórias agudas, 
crescimento e desenvolvimento; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde da Mulher: pré-natal, parto, puerpério, câncer ginecológico, câncer de 
mama, planejamento familiar; Enfermagem na Assistência Integral à Saúde do Adulto e do Idoso: hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes 
melittus (DM); Enfermagem nos programas Nacionais de Controle da Tuberculose e Hanseníase; Imunização; Visita domiciliar. Ética e lei do 
exercício profissional. Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado ( CF / 88 ); campos de atuação de Saúde Pública; Lei 
Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde- SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
1.Tecnologia das construções: noções de instalações de água fria, de água quente, de prevenção a incêndios, de águas pluviais, de esgotos 
sanitários e de disposição de resíduos sólidos. 2.instalações elétricas domiciliares; materiais; elementos e sistemas construtivos. 3.patologia e 
manutenção. 4.Planejamento de obras. 5.Noções de topografia e geodésia. 
 
FARMACÊUTICO 
Conteúdo programático: Sistemas de qualidade aplicados à área farmacêutica; Boas Práticas de Fabricação; legislação sanitária vigente; 
Qualificação de Equipamentos, Sistemas e Validação de Processos. Elaboração e revisão de Procedimentos Operacionais (Normatização), Pré-
formulação, formulação e passagem de escala para produtos farmacêuticos; Técnicas de produção e de controle de qualidade de formas 
farmacêuticas sólidas, líquidas e semi-sólidas; Petições para autorização de produção e comercialização de medicamentos junto a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. Principais vias de processo para obtenção de formas farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e líquidas. ANVISA RDC número 
210 de 04.08.2003 publicada no D.O. União em 14.08.03 e RDC relacionadas. 
 
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 
Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da 
resposta imune. Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunológica nas doenças nas doenças 
infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes 
munoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e 
HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração 
utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram 
negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos 
animicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários 
intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série 
eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacterianas e virais. Leucemias. Testes 
diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. 
Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos 
carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e 
doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzimas séricas, metabolismo da 



bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: 
hormônios tireoideanos e hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos de dosagem, 
correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. 
Farmacologia- Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, 
anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, 
formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito e objetivos, controle de estoque de medicamentos, 
manipulação de formas, controle de infecção hospitalar. Legislação - código de ética farmacêutica. 
 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Noções acerca da Legislação que rege o assunto; Fiscalização; Noção de saneamento e higiene pública; Noção de polícia de costumes, segurança e 
ordem pública; Infrações e Penalidades; Bem Estar Público; Infrações e Penalidades; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único 
de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/ 
epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Noções básicas sobre saúde pública: 
higiene, conservação e acondicionamento de gêneros alimentícios perecíveis; Normas gerais de fiscalização dos serviços públicos de saneamento e 
saúde; Noções básicas sobre proteção e segurança do trabalho. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Ética Profissional. Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. 
Papel dos serviços de saúde. Trabalho interdisciplinar em saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de 
fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes 
mais importantes (processo de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infecto-contagiosas, 
crônicodegenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em saúde; papel profissional e as instituições 
de saúde. Fisioterapia em Traumato-Ortopedia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. 
Fisioterapia em Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em 
Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: modelos 
alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Ética Profissional. Fisioterapia cardiorespiratória; fonoaudiologia fundamental; patologia fonoaudiológica; avaliação em fonoaudiologia; lesões coclear 
e retrococlear; patologias do ouvido; gagueira, disfonia, fissura palatina, paralisia cerebral, afasia, oclusão dental; distúrbios articulatórios, leitura 
escrita e de linguagem; teorias e técnicas fonoaudiológicas; teorias e técnicas de psicomotricidade; Ênfase saúde da coletividade.  
 
GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Conhecimento da legislação Municipal, Estadual e Federal inerentes ao Cargo. Lei Orgânica do Município. Constituição Federal (Art. 225). Leis 
Federais: n° 4.771/65 – Código Florestal; n° 9.605/98 - Crimes Ambientais. Decreto Federal: n° 3.179/99. Código do Meio Ambiente. Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município. Planejamento ambiental: Como instrumento de políticas públicas - em áreas urbanas - Planejamento ambiental e 
gestão de recursos hídricos. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. 
Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. Caracterização e recuperação de 
áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os Estudos 
de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental. Noções de economia ambiental: Benefícios da política ambiental. Avaliação 
do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Sistemas de gestão ambiental. Avaliação de desempenho Ambiental. 
Noções de Gestão integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. As Normatizações e Deliberações para o desenvolvimento 
sustentável. As Deliberações Normativas, Resoluções, Portarias, Leis e Decretos que procuram a harmonização dos processos produtivos e 
industriais com a qualidade ambiental. 
 
MÉDICO 
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência 
coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, 
choque. Doenças pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias. Doenças do sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, 
diarreia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular 
de cólon, tumores de cólon. Doenças renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido 
base, nefrolitíase, infecções urinárias. Doenças metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotireoidismo, 
hipertireoidismo. Doenças da hipófise e da adrenal. Doenças hematológicas: anemias hipocrônicas, macroncíticas e homolíticas, anemia aplásica, 
leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão. Doenças reumatológicas: osteoartrose, doença 
reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doenças do colágeno. Doenças neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, meningites, neuropatias periféricas, encefalopatias. Doenças psiquiátricas: alcoolismo, abstinência alcoólica, surtos 
psicóticos, pânico, depressão. Doenças infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre 
tifóide, hanseníase. Doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, lepstopirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos, toxoplasmose, viroses. Doenças dermatológicas: escabiose, 
pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas. Doenças imunológicas: doença do soro, edema 
angioneurótico, urticária, anafiloxia. Doenças ginecológicas: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorreias, câncer de mama, 
intercorrências no ciclo gravídico. Urgência e emergência. Imunizações. Atestado Médico. 
 
NUTRICIONISTA – SEC. SAÚDE e SEC. EDUCAÇÃO 
Fundamentos da Nutrição: conceito e objetivos; importância da nutrição no processo de desenvolvimento; nutrientes : definição, propriedades, 
funções, digestão, absorção, metabolismo, fontes, transporte e excreção. Nutrição do Ciclo Vital: nutrição na gravidez e lactação, nutrição de 
bebês; cuidado nutricional do recém-nascido de baixo peso; nutrição na infância e na adolescência; nutrição do envelhecimento. Técnica Dietética: 



Alimentos: conceitos, coleção, preparo, aquisição, conservação e custos; características físicas, químicas e físico-químicas dos alimentos 
preparados; planejamento, produção e distribuição de refeições; avaliação. Administração de Serviços de Alimentação: estrutura administrativa 
dos serviços; recursos humanos; áreas físicas: preparo, distribuição, lactário e administração; equipamentos e instalações; direção dos serviços: 
comando e supervisão do pessoal- seleção e treinamento; controle do serviço: técnico-administrativo, sanitário, econômico e financeiro; ética 
profissional. Avaliação Nutricional: tipos: qualitativo e quantitativo, individual e familiar; avaliação da dieta de grupos em período de risco: métodos 
qualitativo e semiquantitativo; avaliação do estado nutricional de comunidade : métodos, indicadores e dados demográficos, consumo de alimentos e 
graus de desnutrição; avaliação de consumos e hábitos alimentares. Educação Nutricional: conceitos, objetivos e aspectos sócio-econômico-
culturais; antropologia social e conduta alimentar; hábitos alimentares regionais: fundamentos, evolução e modificação; programa de educação 
nutricional detrabalhadores e seus familiares. Dietoterapia: modificação da dieta normal para atendimento ao enfermo; métodos especiais de 
alimentação; cuidados nutricionais na doença; interação entre drogas e nutrientes; doenças da cavidade oral, esôfago e estômago; cuidado 
nutricional nos distúrbios intestinais, nas doenças hepáticas, sistema biliar e pâncreas exócrino; stress fisiológico: traumatismo, sépse, queimaduras e 
cirurgia; métodos de suporte nutricional; cuidado nutricional congestiva, na doença renal, na doença neoplástica, na AIDS, na alergia e intolerância 
alimentar, no distúrbio metabólico, na hipertensão. Higiene e Segurança no Trabalho: evolução, história, conceituação e legislação de interesse do 
nutricionista; normas legais e técnicooperacional de higiene e segurança no trabalho em refeitórios, cozinha, cantinas e demais locais de refeição nos 
órgãos municipais. Ética Profissional. Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado ( CF / 88 ); campos de atuação de 
Saúde Pública; Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde- SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da 
Assistência à Saúde. 
 
PEDAGOGO 
A  Didática  como  prática  educativa;  Didática  e  democratização  do  ensino;  Didática  como  teoria  da  instrução;  O  processo ensino-
aprendizagem: objetivos, planejamento, métodos e avaliação: Abordagens de acordo com as tendências pedagógicas; Instrumentais para os 
processos escolares; O estudo científico da infância e adolescência, desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social; O adolescente e a 
escola; O adolescente e o trabalho; Desenvolvimento moral e religioso; Violação das normas,  delinquência.  Principais  teorias  da  aprendizagem:  
inatismo,  comportamentalismo,  behaviorismo,  interacionismo; Teorias  cognitivas;  As  contribuições  de  Piaget,  Vygotsky  e  Wallon  para  a  
Psicologia  e  Pedagogia,  as  bases  empíricas, metodológicas  e  epistemológicas  das  diversas  teorias  de  aprendizagem;  A  teoria  das  
inteligências  múltiplas  de  Gardner;  A avaliação como progresso e como produto; Informática educativa. 
 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS/BIOLOGIA – 40H 
Terra e universo: o sistema terra – sol – lua; a dinâmica do sistema solar. Os seres vivos e o meio ambiente: formação e os ciclos da matéria e da 
vida; teoria da evolução; relação entre seres vivos e destes com o ambiente ao longo de tempo geológico; a dinâmica das populações, comunidades 
e ecossistemas, da conservação e manejo da fauna e flora; manutenção e evolução das espécies. Ser humano e saúde: o organismo como um todo; 
as relações e correlações entre corpo humano - ambiente - educação - saúde. Tecnologia e sociedade: processos de recuperação e degradação de 
ambientes por ocupação urbana; processos gerais de extração e produção de energia. Matéria: propriedades físicas e químicas. Biologia da célula: 
organização básica da célula procariótica e eucariótica; metabolismo e regulação; transmissão e expressão da informação genética; manipulação 
genética e biotecnologia. Biologia dos organismos: classificação e filogenia; desenvolvimento e diversidade estrutural e fisiológica. Biologia das 
comunidades: evolução – teorias e mecanismos; ecologia – fatores ecológicos; populações e comunidades; biodiversidade, conservação e manejo; 
saúde humana, educação ambiental, flora e fauna regionais. Biologia morfológica: embriologia, histologia, anatomia e fisiologia. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 40H 
Princípios teóricos e metodológicos da Educação Física escolar no contexto das abordagens críticas. - O papel da Educação Física e de seus 
profissionais na construção do Projeto Pedagógico da escola. - Bases históricas, culturais e científicas da Educação Física e a sua inserção nos 
currículos escolares. - O jogo, o brinquedo e a ludicidade e suas implicações no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. - Avaliação do 
processo de ensino e aprendizado dos conteúdos nas aulas de Educação Física escolar. - Educação Física escolar e o tratamento didático-
metodológico dos conhecimentos relacionados aos esportes, aos jogos, ginásticas, lutas e a dança numa perspectiva sócio-cultural. - Princípios 
pedagógicos da Educação Física escolar e a sua intervenção nas questões relacionadas à saúde do aluno. - O esporte como conteúdo de ensino da 
Educação Física escolar: seus mitos, suas verdades e sua realidade cultural, econômica e política na sociedade atual. - Os novos significados da 
Educação Física escolar expressos nos PCNs e Diretrizes Curriculares para a educação básica. - A Educação Física e a interdisciplinaridade no 
contexto do Ensino Fundamental e Médio. 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA – 40H 
Sistemas de numeração, números: naturais, inteiros, racionais e suas propriedades; grandezas incomensuráveis e números irracionais, números  
reais; divisibilidade. - Funções reais, propriedades e gráficos; funções: polinomiais, racionais, logarítmica, exponencial e trigonométrica.- Polinômios, 
operações algébricas e raízes. - Equações e inequações. - Sistemas lineares. - Geometria: plana, espacial, analítica e de transformações. - Noções 
de grafos. - Trigonometria. - Análise combinatória e probabilidade. - Estatística descritiva. - Padrões numéricos, progressões aritmética e geométrica. 
- Matemática financeira. - Cálculo diferencial e integral das funções de uma e de várias variáveis reais. - Números complexos: operação e 
interpretação gráfica. - Matrizes, transformações lineares, projeções, reflexões e rotações no plano. - Tópicos específicos em educação matemática. 
 
PROFESSOR PEDAGOGO – 40H 
A  Didática  como  prática  educativa;  Didática  e  democratização  do  ensino;  Didática  como  teoria  da  instrução;  O  processo ensino-
aprendizagem: objetivos, planejamento, métodos e avaliação: Abordagens de acordo com as tendências pedagógicas; Instrumentais para os 
processos escolares; O estudo científico da infância e adolescência, desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social; O adolescente e a 
escola; O adolescente e o trabalho; Desenvolvimento moral e religioso; Violação das normas,  delinquência.  Principais  teorias  da  aprendizagem:  
inatismo,  comportamentalismo,  behaviorismo,  interacionismo; Teorias  cognitivas;  As  contribuições  de  Piaget,  Vygotsky  e  Wallon  para  a  
Psicologia  e  Pedagogia,  as  bases  empíricas, metodológicas  e  epistemológicas  das  diversas  teorias  de  aprendizagem;  A  teoria  das  
inteligências  múltiplas  de  Gardner;  A avaliação como progresso e como produto; Informática educativa. 
 
PROFESSOR DE PORTUGUÊS – 40H 



Fundamentos da teoria gramatical. Interpretação e análise crítica de textos. Estruturas linguísticas e elementos semânticos d o texto: harmonia, 

coesão, coerência, concisão, objetividade e clareza, correção gramatical e domínio do tema. Tipologia textual. Ortografia, acentuação e pontuação 

oficial. Fonologia da língua portuguesa. Translineação e divisão silábica. Emprego das classes de Palavras. Emprego do sinal indicativo de crase . 

Colocação dos pronomes átonos. Concordância Nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Análise Morfossintática. Sintaxe da oração e do 

Período. Semântica: significação das palavras; sinônimos; antônimos; homônimos; parônimos; polissemia; denotação; conotação, figuras de 

linguagem. 

PROFESSOR DE HISTÓRIA – 40H 
Historiografia e produção do conhecimento histórico. Teoria e Metodologia da pesquisa histórica. Tendências da historiografia contemporânea. 

Antiguidade Oriental: instituições políticas e culturais. As polis gregas: oligarquia, democracia e cidadania. Roma: República e Império. A Europa 

Medieval: bárbaros, Cristianismo e Igreja Católica. Servidão e vassalagem no Feudalismo Europeu. A Inquisição Medieval e Moderna: confrontos. 

América: processos coloniais. Iluminismo na Europa e na América. Capitalismo comercial, mercantilismo, absolutismo e industrialização na Idade 

Moderna. Pará: a sociedade colonial brasileira e os aspectos urbanos. Os Estados Nacionais na Europa e América no século XIX. Da monarquia à 

república: a construção da memória da nação. Brasil República: modernização, lutas sociais, autoritarismo e democracia. Brasil República: 

nacionalidade, brasilidade e integração nacional. Ditaduras militares no Brasil e América Latina. Brasil e África: escravismo, colonização e 

descolonização. Século XX: guerras e conflitos. O novo mapa político internacional no final do século XX. Experiências políticas contemporâneas: 

capitalismo, nacionalismo e socialismo. Pará na Primeira República: relações sociais, políticas e econômicas. A arte brasileira no século XX. 

Multiculturalismo no mundo contemporâneo. Metodologia do ensino da história para a educação básica. 

PROFESSOR DE INGLÊS – 40H 
Linguística e Língua Inglesa: aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos, estilísticos e discursivos; dimensões culturais, 

social, e cognitiva da linguagem; teorias de aquisição de primeira e segunda língua ou língua estrangeira. Teorias, métodos e abordagens de ensino 

de Língua Inglesa. 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA – 40H 
- Concepções teóricas e metodológicas da ciência geográfica. - Métodos e técnicas da pesquisa científica em geografia. - Princípios e metodologias 

de ensino em geografia. - Metodologias e tecnologias de representação do espaço geográfico. - Regionalizações do mundo contemporâneo. - 

Geografia política e geopolítica do mundo contemporâneo. - O papel do estado e das estruturas socioeconômicas nas configurações territoriais do 

mundo. - Dinâmica ambiental e mudanças locais e globais. - O estudo da natureza e da sociedade e a questão ambiental. - Sistemas naturais e seus 

elementos (clima, hidrografia, relevo, solos, vegetação e fauna), conceitos, dinâmicas e transformações decorrentes do uso e ocupação da terra. - 

Domínios morfoclimáticos no Brasil. - Formação, estrutura, distribuição e dinâmica populacional no Brasil e no mundo. - Divisões regionais e políticas 

territoriais no Brasil. - Condições históricas e atuais dos espaços agrário e urbano no Brasil e no mundo. - Métodos e técnicas de representação 

gráfica e cartográfica. - Fundamentos de geoprocessamento e sistemas geográficos de informação. - Análise de redes e fluxos materiais e de 

informação no espaço geográfico. - Formação sócio-espacial do estado do Goiás. 

 
PSICÓLOGO – SEC. SAÚDE e SEC. DE EDUCAÇÃO 
Psicologia Escolar: problemas de aprendizagem-diagnóstico e aconselhamento psicológico, perspectiva histórica da Educação no Brasil, o enfoque 
psicanalítico, construtivista e interacionista no desenvolvimento da aprendizagem; A criança e o adolescente: Teorias do desenvolvimento da 
personalidade, conceitos fundamentais de Freud, Vygotsky e Piaget , Fatores que influenciam na socialização, família, escola, meios de 
comunicação, grupo social; Orientação vocacional: fatores envolvidos na escolha profissional, orientação e o mercado de trabalho, profissão e o 
perfil individual; Psicologia Organizacional: áreas de atuação do Psicólogo do trabalho recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de 
desempenho; Psicologia Social: comportamento dos indivíduos nos grupos, relação entre a sociedade, grupo, indivíduo e as instituições; Ética 
profissional; Psicodiagnóstico: na escola, na clínica e na instituição; Saúde mental: transtornos mentais e de comportamento; Saúde Pública: A 
Saúde como direito do cidadão e dever do Estado ( CF / 88 ); campos de atuação de Saúde Pública; Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de 
Saúde - SUS; Norma Operacional Básica do SUS- NOB/96; Norma Operacional da Assistência à Saúde. 
 
TERAPEUTA OCUPACIONAL – SEC. PROMOÇÃO SOCIAL E SEC. SAÚDE. 
Fundamentos  práticos  da  terapia  ocupacional  (estruturas  de  referências  e  modelos).  Ética  e deontologia em terapia ocupacional (conceitos, 
princípios e código de ética). Avd´s (atividades da vida diária) e avp´s (atividades da vida prática). Avaliações utilizadas nas diversas áreas de 
atuações terapêuticas. Prática baseada em evidência. T.o. aplicada à deficiência mental. T.o. no atraso do desenvolvimento infantil. T.o. na inclusão 
escolar. T.o. na saúde do trabalhador. T.o. e  reabilitação  psicossocial.T.o.  na  atenção  básica  de  saúde.  T.o.  Aplicada  á  saúde  mental.  A 
proteção  e  os  direitos  das  pessoas  portadoras  de  transtornos  mentais  e  redirecionamento  do modelo assistencial em saúde mental. 


