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ANEXO I – DOS CARGOS E VAGAS 

Classe 
 Ocupacional 

Va-
gas 

 
Venc. R$ Escolaridade/ Exigência 

Carga 
Horaria 
semanal 

Taxa de 
inscrição 

R$ 

Modalidade 
Prova 

AUXILIAR DE SERVIÇOS -  OPERARIO 13 622,00 Alfabetizado 44h 40,00 Escrita 

AUXILIAR DE SERVIÇOS – GARI 05 622,00 Alfabetizado 44h 40,00 Escrita 

AUXILIAR DE SERVIÇOS – FAXINEIRA 05 622,00 Alfabetizado 44h 40,00 Escrita 

AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCAÇÃO BÁSICA 05 622,00 Alfabetizado 44h 40,00 Escrita 

OFICIAL DE SERVIÇOS BOMBEIRO HIDRAULICO 01 665,39 Alfabetizado 
44h 

40,00 
Escrita 

 

AGENTE ESPECIALIZADO I -  PEDREIRO 03 821,25 Alfabetizado 
44h 

40,00 
Escrita 

 

AGENTE ESPECIALIZADO I 
OPERADOR MAQUINA PESADA 
MOTONIVELADORA  

01 821,25 Alfabetizado 
44h 

40,00 
Escrita 

Executável 

AGENTE ESPECIALIZADO I 
OPERADOR MAQUINA PESADA PÁ 
CARREGADEIRA  

01 821,25 Alfabetizado 
44h 

40,00 
Escrita 

Executável 

AGENTE ESPECIALIZADO I 
OPERADOR MAQUINA PESADA 
RETROESCAVADEIRA  

01 821,25 Alfabetizado 
44h 

40,00 
Escrita 

Executável 

AGENTE ESPECIALIZADO I 
MOTORISTA CATEGORIA D 

08 821,25 Alfabetizado 
44h 

40,00 
Escrita 

Executável 

AGENTE DE ADMINSTRAÇÃO I 01 821,25 Ensino Fundamental 30h 50,00 Escrita 

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO I 03 983,96 Ensino Médio 30h 60,00 Escrita 

AUXLILIAR DE SAÚDE  
AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

03 622,00 
Ensino Médio Registro no 
órgão competente COREN 

30h 
60,00 Escrita 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA  23 710,48 Ensino Médio Magistério 24h 60,00 Escrita 

ARQUITETO 01 1.354,75 
Ensino Superior Registro no 
órgão competente 

30h 
80,00 Escrita 

ASSISTENTE SOCIAL 01 1.354,75 
Ensino Superior Registro no 
órgão competente 

30h 
80,00 Escrita 

NUTRICIONISTA 01 1.354,75 
Ensino Superior Registro no 
órgão competente 

30h 
80,00 Escrita 

ENFERMEIRO 02 1.354,75 
Ensino Superior Registro no 
órgão competente 

30h 
80,00 Escrita 

FISIOTERAPEUTA 01 1.354,75 
Ensino Superior Registro no 
órgão competente 

30h 
80,00 Escrita 

PSICOLOGO 01  1.354,75 
Ensino Superior Registro no 
órgão competente 

30h 
80,00 Escrita 

FONOAUDIOLOGO 01 1.354,75 
Ensino Superior Registro no 
órgão competente 

30h 
80,00 Escrita 

 
Itaguara, 15 de fevereiro de 2012. 

 
_________________________________ 

Alisson Diego Batista Moraes 
Prefeito Municipal de Itaguara 
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ANEXO II - PROGRAMA DAS PROVAS 
 

 
01 – NIVEL DE ESCOLARIDADE  FUNDAMENTAL INCOMPLETO(ALFABETIZADO) 
 
As provas para os cargos com exigência de escolaridade “Ensino Fundamental 
Incompleto” (alfabetizados) constarão de 10 (dez) questões de múltipla 
escolha no valor de 10 (dez) pontos cada uma, conforme atribuições de cada 
cargo (Anexo III) e envolverão conteúdos relacionados à prática das atividades 
de cada cargo (Anexo II). Os cargos com exigência de “Ensino Fundamental 
Incompleto” realizarão provas da modalidade Escrita, a saber: 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO:  
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS – OPERÁRIO 
Conhecimentos de serviços braçais como capinas, roçagem, confecção de cercas, plantio 
e similares. Conhecimento, uso e manutenção de ferramentas.Varrição de superfícies 
diversas. Carregamento e empilhamento de tijolos, blocos, dentre outros. Carregamento 
de terra, areia e entulho em caminhões. Conhecimento e uso dos utensílios de trabalho 
braçal. Equipamentos de segurança. Conhecimento da rotina geral das atividades do 
operário. Noções de higiene e segurança do trabalho. Plantio e manutenção de hortas. 
Noções de execução de atividades de conservação, limpeza e manutenção de ambientes. 
Noções de conservação e manutenção de vias urbanas, estradas vicinais, praças, infra-
estrutura urbana, edifícios e prédios públicos. Noções de serviços auxiliares de 
construção de estradas, praças, jardins, prédios públicos e infra-estrutura urbana. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS – GARI 
Noções de serviços de coleta, seleção, armazenamento, compostagem e reciclagem de 
lixo.Noções de conservação e limpeza de logradouros públicos, coleta de lixo, capina, 
varrições, lavagens, pintura de guias, aparo de gramas; Lavagem de vidros de janelas e 
fachadas de edifícios; Limpeza de recintos e acessórios de edifícios; ferramentas; 
transporte e acondicionamento do lixo. Equipamentos de segurança. Conhecimento da 
rotina geral das atividades do Gari. Noções de higiene e segurança do trabalho. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS – FAXINEIRA 
Noções de serviços de conservação, limpeza e manutenção de prédios. Noções de 
conservação e manutenção em móveis e utensílios. Noções de serviços de copa, cozinha 
e serventia. Noções de higiene e limpeza de equipamentos, utensílios, vasilhames e 
instalações da copa. Varrição de superfícies diversas.  Higiene e segurança no trabalho. 
Destinação do lixo. Produtos para limpeza em geral. Assepsia e formas de evitar 
contaminação na copa. Controle de quantidade e disponibilidade de produtos. Controle de 
desperdícios e estoque de mantimentos e materiais de limpeza. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUAÇÃO BÁSICA 
Noções de: conservação, limpeza e higiene de prédio escolar e suas instalações, 
equipamentos e materiais; Noções de preparo e distribuição de merenda aos alunos. 
Noções de atendimento e organização dos alunos em horários de entrada, recreio e 
saída; Noções de vigilância técnica sobre a condimentação dos alimentos; Noções de 
guarda, deterioração e contaminação de gêneros alimentícios. Noções de utilização, 
higiene e segurança do material e equipamentos de cozinha; Noções de hábitos 
alimentares saudáveis. Noções de limpeza geral da cozinha e refeitório; Noções de 
limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc.; Noções de remoção 
de lixos e detritos. Noções de normas de saúde e segurança do trabalho. 
 
OFICIAL DE SERVIÇOS  I -  BOMBEIRO HIDRAÚLICO 
Conhecimentos de serviços de Encanador. Tipos de tubulação e conexão. Materiais 
utilizados. Ligações de água e esgoto. Válvulas, Tipos de tubos. Trabalhos de 
manutenção e instalação de redes de água e de esgoto em geral. Vistoria de redes de 
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água e esgoto. Materiais e ferramentas utilizadas no trabalho. Segurança no trabalho. 
Conhecimentos gerais de hidráulica.  
 
AGENTE ESPECIALIZADO I -  PEDREIRO 
Noções de demolições de alvenarias e peças estruturais, retirada do entulho proveniente 
de demolição, abertura e aterramento de valas, corte em alvenaria e piso, limpeza do 
local de trabalho. Noções de mistura de cimento, areia, pedra e água, para obtenção de 
argamassas. Controle do nível e do prumo das obras em geral. Noções de tratamento e 
descarte de resíduos de materiais do local de trabalho. Noções de guarda, manutenção, 
conservação e limpeza das ferramentas e materiais, bem como dos locais de trabalho. 
Noções de execuções de pequenas alvenarias/revestimentos, contra-pisos, passeios e 
fixação de batentes de madeira com argamassa. Noções de execução de tarefas 
relacionadas à manutenção preventiva/corretiva, reforma de obras novas, como: paredes 
e alvenaria, revestimentos argamassados (chapisco, emboço e reboco), revestimentos 
cerâmicos (azulejos), preparação e concretagem de estruturas e fundações de concreto 
armado, contra-pisos, regularizações de pisos para impermeabilização de lajes, pisos 
cerâmicos, vinílicos e cimentados, caixas de inspeção em alvenaria, muros de arrimo etc. 
Noções de segurança individual ecoletiva e equipamentos de proteção individual. 
 
 
2– NÍVEL DE ESCOLARIDADE “ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO” PARA OS 
CARGOS DE MOTORISTA CNH “D” E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS  
Estes candidatos realizarão prova escrita de múltipla escolha e também prova 
Prático-Executável que irá aferir a habilidade prática no desempenho das 
atribuições do cargo.  

MATÉRIA Nº 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

Prova escrita específica  10 04 
Prova prático executável 05 De 00 à 12 pontos 
TOTAL 15 100 PONTOS 

 
MOTORISTA – CNH  “D”  
PROVA ESCRITA: Código de Trânsito Brasileiro; Direção defensiva; Noções de Primeiros 
Socorros; Noções de mecânica; Normas de segurança no trânsito; Sinalização. 
Conservação dos veículos. Conhecimento sobre relatório de quilometragem. Vias de 
acesso para as cidades adjacentes. Conhecimentos sobre transporte e medidas 
adequadas durante o trajeto. Noções de higiene e segurança do trabalho. 
 
PROVA PRÁTICO EXECUTÁVEL – MOTORISTA CNH “D”  
Para aferir a habilidade prática dos candidatos no desempenho da condução de veículos 
automotores, os mesmos serão submetidos à prova prático executável que constará de 
cinco tópicos de quesitos a serem avaliados. Cada tópico terá o valor máximo de 12 
(doze) pontos, podendo variar conforme desempenho do candidato, a saber: 
12 PONTOS – EXCELENTE; 10 PONTOS – MUITO BOM; 08 PONTOS – BOM; 06 PONTOS – 
REGULAR; 04 PONTOS – RUIM; 02 PONTOS – MUITO RUIM; 00 PONTO - PÉSSIMO. 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS – MOTONIVELADORA – PÁ CARREGADEIRA E 
RETROESCAVADEIRA 
PROVA ESCRITA: Código de Trânsito Brasileiro; Direção defensiva; Noções dePrimeiros 
Socorros; Noções de mecânica; Normas de segurança no trânsito; 
Sinalização.Conservação das máquinas e equipamentos. Normas de segurança. 
Conhecimentos gerais acerca da operacionalização dos equipamentos utilizados. Noções 
de higiene e segurança do trabalho. 
 
 
PROVA PRÁTICO EXECUTÁVEL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DE 
MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA  
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Para aferir a habilidade prática dos candidatos no desempenho das máquinas 
(equipamentos), os mesmos serão submetidos à prova prático executável que constará 
de cinco tópicos de quesitos a serem avaliados. Cada tópico terá o valor máximo de 12 
(doze) pontos, podendo variar conforme desempenho do candidato, a saber: 
12 PONTOS – EXCELENTE; 10 PONTOS – MUITO BOM; 08 PONTOS – BOM; 06 PONTOS – 
REGULAR; 04 PONTOS – RUIM; 02 PONTOS – MUITO RUIM; 00 PONTO - PÉSSIMO. 
 
03– NÍVEL DE ESCOLARIDADE “ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO” 
As provas para o cargo com exigência de escolaridade “Ensino Fundamental 
Completo” constarão de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas: 

MATÉRIA Nº QUESTÕES VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

PORTUGUÊS 10 03 
MATEMÁTICA 10 03 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CARGO 05 08 
 
PORTUGUÊS: Fonemas, estrutura e formação das palavras, dígrafos, divisão silábica, 
encontros vocálicos, encontros consonantais, acentuação gráfica, palavras homônimas, 
palavras parônimas, uso correto do PORQUE, plural, substantivo, artigo, adjetivo, 
numeral, pronome, verbo, conjunção, tempo e modo verbais, advérbio, preposição, 
interjeição, frase, oração, período simples e composto, termos da oração, concordância 
verbal e nominal, crase, pontuação, sinônimos e antônimos, termos associados ao verbo, 
termos associados ao nome, vocabulário, regência verbal e nominal, interpretação de 
texto.  
10 (dez) questões de múltipla escolha no valor de 03 (três) pontos cada uma. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos, números (inteiros, naturais, relativos, racionais, irracionais e 
reais), problemas, múltiplos e divisores, adição, subtração, divisão, multiplicação, 
números fracionários, decimais, potenciação e raízes, razões e proporções, regra de três 
simples e composta, porcentagem, juros, médias, equações do 1º grau, áreas, volumes, 
triângulos, quadriláteros, unidade de pesos e medidas, ângulos.  
10 (dez) questões de múltipla escolha no valor de 03 (três) pontos cada uma. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO:  
 
AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO I 
Atendimento ao público. Protocolo. Arquivo. Revisão gráfica e conferência de textos. Ata, 
memorando, carta, certidão, atestado, ofício, procuração, portarias. Recebimento e 
remessa de correspondências oficiais. Alvarás. Noções de licitação. Cadastro de 
fornecedores. Escrituração. Noções de serviços de almoxarifado. Conhecimentos gerais 
informática Windows, Word, Excel, Internet, Intranet, correio eletrônico e digitação. 
Manuseio de periféricos – impressoras, scanners e outros.  Rotinas e atos 
administrativos. Controle de materiais. Constituição Federal de 1988, (capítulo VII – da 
administração pública), artigos 37 a 43.  
BIBLIOGRAFIA: 
BRASIL. Constituição da República – 1988. arts. 37 a 43. 
MENDES, Gilmar Ferreira. FORSTER JÚNIOR, Nestor José. Manual de Redação da 
Presidência da República. – 2. ed. rev. e atual. Brasília: Presidência da República, 
2002. Disponível em http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/publicacoes/manual-
de-redacao-da-presidencia-1/manual-de-redacao-da-presidencia/ 
 
 
04 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE “ENSINO MÉDIO” 
As provas para os cargos com exigência de escolaridade “Ensino Médio” 
constarão de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas: 

MATÉRIA Nº QUESTÕES VALOR DE CADA 
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QUESTÃO 
PORTUGUÊS 10 03 
MATEMÁTICA 10 03 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS CARGO 

05 08 

 
PORTUGUÊS: 
Fonética, dígrafos, divisão silábica, encontros consonantais, acentuação gráfica, palavras 
homônimas, palavras parônimas, uso correto do PORQUE, plural, formação das palavras, 
substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, vozes verbais, conjunções, 
tempo e modo verbais, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, frase, oração, 
período simples e composto, termos da oração, concordância verbal e nominal, regência, 
crase, pontuação, sinônimos e antônimos, figuras de linguagem, vícios de linguagem, 
análise sintática, termos associados ao verbo, termos associados ao nome, funções do 
QUE, funções da partícula SE, interpretação de texto, vocabulário. 
10 (dez) questões de múltipla escolha no valor de 03 (três) pontos cada uma. 
BIBLIOGRAFIA:  
Gramática em 44 Lições – Francisco Platão Savioli – Editora Ática – 23ª edição – 1993. 
Gramática Essencial da Língua Portuguesa – Luiz Antônio Sacconi – Editora Atual – 
8ª ed. – 1989. Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André. São Paulo: Editora 
Moderna. Gramática Normativa da Língua Portuguesa - Carlos Henrique da Rocha 
Lima – Editora Rio de Janeiro: José Olympio – 1985. GRAMÁTICA da Língua Portuguesa 
para Concursos, vestibulares, ENEM, colégios técnicos e militares. Nílson Teixeira de 
Almeida. Gramática Escolar da Língua Portuguesa – Editora Lucerna: Rio de Janeiro, 
2002.  
 
MATEMÁTICA:  
Conjuntos, números (naturais, relativos, racionais, irracionais e reais), problemas, 
múltiplos e divisores, números decimais e fracionários, potenciação e raízes, razões, 
proporções, regra de três simples e composta, porcentagem, juros, médias, produtos 
notáveis, equações do 1º e do 2º graus, ineqüações, polinômios, circunferência, variação 
das funções, números complexos, logaritmos, função trigonométrica, áreas, volumes, 
triângulos, Quadriláteros, unidade de pesos e medidas, ângulos.      
10 (dez) questões de múltipla escolha no valor de 03 (três) pontos cada uma. 
BIBLIOGRAFIA:  
Matemática 2º grau – Gelson & outros – Editora Atual – 8ª edição. Matemática 2º 
grau -  Scipione di Pierro Neto – Editora Scipione – 7ª edição. Matemática 2º grau -  
Manoel Paiva – Editora Moderna – 1995. Matemática na escola do 2º grau – Antônio 
dos Santos Machado–Atual Editora–1994. Matemática – vol. 01 – 2º grau – Manoel 
Paiva – Editora Moderna – 1995. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CADA CARGO:  
 
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO I 
Atendimento ao público. Almoxarifado. Arquivo. Protocolo. Preenchimento de guias, 
requisições e certificados. Ata, memorando, carta, certidão, atestado, ofício, procuração, 
portarias. Recebimento e remessa de correspondências oficiais. Conhecimentos gerais 
informática Windows, Word, Excel, Internet, correio eletrônico e digitação. Rotinas e atos 
administrativos. Controle de materiais. Licitações, Lei 8666/93.Lei orgânica do Município. 
Constituição Federal de 1988, (capítulo VII – da administração pública), artigos 37 a 43. 
Lei 4320/64: Da gestão patrimonial. Da transparência, controle e fiscalização. Manual 
de Redação da Presidência da República. – 2. ed. rev. e atual. Gilmar Ferreira 
Mendes e Nestor José Forster Júnior. Brasília: Presidência da República, 2002. Disponível 
em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
 
AUXILIAR SAÚDE -AUXILIAR ENFEREMAGEM 
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Técnicas básicas de enfermagem; Sinais vitais; Higienização; Coleta de material para 
exames, doenças transmissíveis; Esterilização e desinfecção; Doenças e notificação 
compulsória; Isolamento; Infecção hospitalar; Socorros de urgência; Parada respiratória; 
Hemorragias; Ferimentos superficiais e profundos; Pediatria; Centro cirúrgico; Corpo 
humano; Doenças infecto-contagiosas; Vacinação; Assistência de enfermagem a 
portadores de doenças crônicas e degenerativas; Assistência de enfermagem a pacientes 
cirúrgicos; Assistência de enfermagem à mulher e à criança; Assistência de enfermagem 
a idosos; Saúde Pública. Cuidados básicos na assistência ao paciente quanto aos 
aspectos de higiene, conforto, alimentação e condições emocionais. Medidas de 
biossegurança. Administração de serviços de enfermagem: características, objetivos, 
planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. 
Limpeza, desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de 
esterilização, indicações. Lei do Exercício Profissional. Código de Ética de Enfermagem. 
SUS – Princípios e Diretrizes (Leis federais n. 8.080/90 e n. 8.142/90). Pacto pela Saúde 
(Coletânea Pactos pela Saúde, Volumes 1 a 10, disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1021). Noções 
sobre políticas de saúde no Brasil. Emenda Constitucional n. 29. Cartilha “O SUS no seu 
município: garantindo saúde para todos”. Portaria MS nº 3318/2010.   
 
BIBLIOGRAFIA: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.318, de 28 de outubro 2010. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt3318_28_10_2010.html 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Apoio à 
Descentralização. 
O SUS no seu município : garantindo saúde para todos / Ministério da Saúde, Secretaria-
Executiva, Departamento de Apoio à Descentralização. – 2. ed. – Brasília : Ministério da 
Saúde, 2009. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sus_municipio_garantindo_saude.pdf 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Reflexões sobre alfabetização; Concepções de linguagem escrita; As relações entre 
ensino e aprendizagem na sala de aula; As metodologias nas áreas do conhecimento; A 
importância do jogo na educação; Análise e interpretação de textos; A leitura; A 
literatura infantil; A criança e as normas escolares; Planejamento; Conteúdos; Problemas 
e doenças da infância; Saúde, nutrição e rendimento escolar; Noções de primeiros 
socorros; Projeto Pedagógico. Gestão e planejamento escolar. Concepções do processo 
de ensino e de aprendizagem. - Organização curricular e orientações metodológicas para 
as séries iniciais do ensino fundamental e para o ensino infantil. Avaliação do processo 
educativo. Ética e política educacional. Educação inclusiva.  A gestão da escola: o foco da 
participação e do compromisso político. Legislação e Normas da Educação 1. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as principais normas reguladoras do 
magistério e do ensino nas séries iniciais do ensino fundamental e do ensino infantil. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto do Magistério Municipal. Constituição 
Federal – parte relativa à educação. Constituição do Estado de Minas Gerais – parte 
relativa à educação. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
05 – NÍVEL DE ESCOLARIDADE “ENSINO SUPERIOR” 
As provas para os cargos com exigência de escolaridade “Ensino Superior” 
constarão de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 

MATÉRIA Nº QUESTÕES VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

PORTUGUÊS 10 05 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 05 
 
PORTUGUÊS: Ortografia, acentuação gráfica, pontuação, emprego do hífen, crase, 
substantivos, adjetivos, plural dos substantivos compostos, concordância verbal e 
nominal, nomes, verbos regulares e irregulares, regência, níveis e funções de linguagem; 
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advérbios, figuras de linguagem, vícios de linguagem, análise sintática, funções da 
partícula SE, interpretação de texto, vocabulário.    
 
BIBLIOGRAFIA:  
Gramática em 44 Lições – Francisco Platão Savioli – Editora Ática – 23ª edição – 1993. 
Gramática Essencial da Língua Portuguesa – Luiz Antônio Sacconi – Editora Atual – 
8ª ed. – 1989. Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André. São Paulo: Editora 
Moderna. Gramática Normativa da Língua Portuguesa - Carlos Henrique da Rocha 
Lima – Editora Rio de Janeiro: José Olympio – 1985. GRAMÁTICA da Língua Portuguesa 
para Concursos, vestibulares, ENEM, colégios técnicos e militares. Nílson Teixeira de 
Almeida. Gramática Escolar da Língua Portuguesa – Editora Lucerna: Rio de Janeiro, 
2002.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
ARQUIQUETO 
Desenvolvimento de projetos arquitetônicos, anteprojetos, projetos executivos de 
arquitetura em estudo na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente (SMDUAM), sob orientação técnica do arquiteto. 
Colaborar, quando solicitado, com os Fiscais de Postura na realização de visitas a obras 
no município com a finalidade de fiscalização do cumprimento do Código de Postura, do 
Código de Obras, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento do Solo, Plano 
Viário.Colaboração nas tarefas diversas pertinentes ao arquiteto.Realizar atividades de 
nível médio, de natureza pouco repetitiva, envolvendo coordenação, orientação, projeção 
e execução qualificada de desenhos técnicos e artísticos, aplicados a engenharia e 
arquitetura, máquinas e ferramentas, estatística, organização e outros.Copiar ou efetuar 
renovações e alterações em desenhos existentes. Confeccionar desenhos baseando-se 
em esboço ou croqui existente. Elaborar desenho de parte ou detalhes, bem como lista 
de componentes, baseando-se em documentos ou procedimentos existentes.Elaborar 
desenho e lista de componentes de subconjunto ou conjunto definidos, baseando-se em 
projeto, modelo, amostra ou cálculos fornecidos. Executar cálculos pertinentes à área de 
atuação. Desenvolver estudos, detalhes e desenhos definitivos de projetos. Executar 
levantamentos dimensionais e esboços para elaboração de desenhos ou projetos. 
Elaborar cálculos e especificar materiais e componentes com auxílio de normas técnicas 
ou procedimentos preestabelecidos. Adotar procedimentos técnicos com base em normas 
e especificações preestabelecidas, objetivando assistir as atividades da área.Analisar e 
propor novas tecnologias, objetivando adequar os procedimentos preestabelecidos. 
Prestar auxílio técnico para profissionais de outras áreas envolvidas, servindo-se, 
também, de informações externas para complementação de dados do projeto.Verificar 
conformidade de desenhos e materiais empregados em projetos. Participar da elaboração 
de cronogramas para execução de trabalhos. Executar outras tarefas de acordo com as 
atribuições próprias de sua unidade e da natureza do seu trabalho, conforme 
determinação superior. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Levantamento sócio-econômico; Pesquisa social; Estudo, diagnóstico e tratamento de 
casos na área social; Triagem e prioridades; Fichas individuais; Entidades beneficentes; 
Desenvolvimento comunitário; Programas e projetos sociais;  Perfil sócio-familiar;  
Cidadania;  Comunidade carente;  LOAS;  Saúde Pública;  Assistência Social e o ECA;  
Atividades da profissão regulamentadas pela legislação federal própria. O Serviço Social 
com indivíduos: procedimentos metodológicos. Política de assistência social no Brasil. 
Questões éticas na atuação profissional. 
 
 
NUTRICIONISTA 
Princípios da Nutrição Nutrientes: definição, propriedades, funções, digestão, absorção, 
metabolismo e fontes alimentares. Alimentação da criança no 1º ano de vida, pré-escolar 
e escolar. Técnica dietética: conceito, objetivos, relevância. Alimentos: conceitos, 
classificação e composição química. Caracteres organolépticos. Seleção, conservação e 
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custo alimentar. Pré-preparo e preparo dos alimentos: preliminares de divisão, perdas e 
fator de correção, métodos e técnicas de cocção. Planejamento de cardápios – fatores 
influentes na elaboração de cardápios e requisições de gêneros alimentícios. 
Epidemiologia dos principais problemas nutricionais do país: desnutrição energética – 
protéica, hipovitaminoses, anemias carenciais, bócio, cárie dental. Indicadores diretos e 
indiretos do estado nutricional de comunidades. Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança. Políticas de alimentação e nutrição. Programas de 
suplementação alimentar. Normatização e supervisão de programa de nutrição. Educação 
nutricional. Responsabilidade do nutricionista em saúde pública. Qualidade dos alimentos. 
Contaminação alimentar. Transmissão de doenças por água e alimentos contaminados. 
Toxi-infecção alimentar. Conservação e manipulação de alimentos. Legislação em 
qualidade de alimentos. Gestão do SUS – Lei 8.142/99; Regulamento técnico de Boas 
Práticas de Produção de Alimentos – RDC 216/04; Regulamento Técnico de 
Procedimentos Operacionais Padrão – RDC 275/02; Regulamento Técnico de Inspeção 
Sanitária – Portaria MS 1.428/93. Dietética em Nutrição Clinica – Resolução CFN nº 
304/03; Solicitação de exames laboratoriais – Resolução CFN nº 306/03. Resolução CFN 
nº 358/2005. 
 
ENFERMEIRO 
Técnicas básicas de enfermagem; Sinais vitais;  Higienização; Administração de 
medicamentos por via oral e parenteral;  Coleta de material para exames; Ética 
profissional;  Introdução às doenças transmissíveis;  Doenças e notificação compulsória;  
Isolamento;  Infecção hospitalar;  Socorros de urgência;  Parada respiratória;  
Hemorragias;   Ferimentos superficiais e profundos;  Pediatria;   Centro   cirúrgico;  
Corpo humano;  Doenças infecto-contagiosas;  Vacinação;  Assistência de enfermagem a 
portadores de doenças crônicas e degenerativas; Assistência de enfermagem a pacientes 
cirúrgicos;  Assistência de enfermagem à mulher e à criança;  Assistência de 
enfermagem a idosos;  Saúde Pública. Cuidados básicos na assistência ao paciente 
quanto aos aspectos de higiene, conforto, alimentação e condições emocionais. Medidas 
de biossegurança. Administração de serviço de enfermagem: características, objetivos, 
planejamento, organização comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. 
Limpeza, desinfecção e esterilização: conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de 
esterilização, indicações.  Saúde pública. Princípios e Diretrizes do SUS. Leis federais n. 
8.080/90 e n. 8.142/90. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Emenda 
Constitucional n. 29. Pacto pela Saúde (Coletânea Pactos pela Saúde, Volumes 1 a 10, 
disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1021). 

 
FISIOTERAPEUTA 
Anatomia. Fisiologia. Neurologia. Ortopedia. Fundamentos da fisioterapia. Fisioterapia 
aplicada à neurologia – infantil e adulto. Fisioterapia aplicada à ortopedia e 
traumatologia. Fisioterapia aplicada à ginecologia e obstetrícia.  Fisioterapia aplicada à 
pneumologia. SUS - Princípios e Diretrizes. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Lei 
Orgânica da Saúde  . Programa “Paidéia” de Saúde da Família. Ética profissional e 
responsabilidade. Trabalho em equipe. Fundamentos nas ciências: conhecimentos 
básicos, anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, neuroanatomia, neurofisiologia, 
patalogia. Conhecimentos em anatomofisiopatologia  das alterações  
musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorespiratórias, angiológicas e 
pediátricas. Fundamentos de fisioterapia. Técnicas básicas em: cinesioterapia, 
manipulações, fisioterapia, UTI. Técnicas preventivas nas: alterações 
musculoesqueléticas, prevenção de escaras de decúbito, complicações do aparelho 
respiratório. Técnicas de treinamento em locomoção e deambulação. Treinamento com 
muletas e andadores, treinamento com cadeiras de rodas e outros. Técnicas especificas 
para a área ambulatorial. Conhecimentos básicos em eletro, hidro e termoterapia. 
Conhecimentos básicos em massoterapia e em métodos e técnicas cinesioterapêuticas 
que promovem a reeducação funcional. Fisioterapia nos diferentes  aspectos clínicos e 
cirúrgicos (fase hospitalar e ambulatorial). Atendimento nas fases pré e pós-operatórias 
nas diversas patologias. Ortopedia e Traumatologia -  fraturas, pacientes submetidos à 
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tração transesquelética, osteossíntese e fixadores externos, amputações e alterações 
neurológicas periféricas. Clínica médica, pacientes com alterações cardiorespiratórias, 
metabólicas, infectocontagiosas, com seqüelas ou não. Neurocirurgia e Neuroclínica - 
pacientes com alterações de consciência ou não, submetidos a tratamento clínico, pré ou 
pós - operatórios de patologias neurológicas, sequelados ou não, com vários graus de 
acometimento. Pediatria - pacientes com alterações respiratórias, motoras ou 
metabólicas decorrentes de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outros. 
Clínica cirúrgica -  pacientes em pré ou pós - operatórios de cirurgias abdominais ou 
torácicas com alterações respiratórias ou não. Uso de EPI’s. Princípios e Diretrizes do 
SUS. Leis federais n. 8.080/90 e n. 8.142/90. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. 
Emenda Constitucional n. 29. Pacto pela Saúde (Coletânea Pactos pela Saúde, Volumes 1 
a 10, disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1021). 
 
PSICÓLOGO 
Histórico da psicologia. Métodos da psicologia. Arco reflexo. A inteligência. A motivação e 
a aprendizagem. Processo de aprendizagem segundo Peaget. A personalidade. A 
sensação e a percepção. A psicanálise. Gestalt – terapia. Behavorismo. Os testes 
psicológicos. Etiologia das deficiências mentais. Desordens da personalidade. Deficiência 
mental. Orientação de pais. Conhecimento em psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. 
Desenvolvimento infantil. Conhecimentos Específicos: Recrutamento. Seleção. 
Treinamento de pessoal. Avaliação de desempenho. Acompanhamento de pessoal: a 
adaptação do trabalhador. Estruturas Clínicas: Psicopatologia: neuroses, psicoses, 
perversões; Distúrbio emocional: fatores intervenientes, técnicas terapêuticas. Psicologia 
Familiar: O trabalho com família – orientação e aconselhamento. Psicologia escolar: 
Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais e educadores; Relação entre a 
dificuldade escolar e problema emocional. Noções básicas de psicanálise. Mecanismos de 
defesa. Formação do aparelho psíquico. Fases psico-sexuais – Freud. Distúrbios 
emocionais da criança. Sociabilidade. Escolaridade. Alimentação. Sono. Manipulações e 
hábitos. Comportamento. Atividades profissionais estabelecidas na legislação federal. 
Saúde Pública. Politíca de Saúde no Brasil. Princípios e Diretrizes. Leis federais n. 
8.080/90 e n. 8.142/90. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. Emenda 
Constitucional n. 29. Pacto pela Saúde (Coletânea Pactos pela Saúde, Volumes 1 a 10, 
disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1021). 
 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Ética profissional e responsabilidade. Fonoaudiologia na saúde pública. Abordagem do 
desenvolvimento humano. Crescimento e desenvolvimento das estruturas e funções dos 
órgãos fonoarticulatórios. Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. O 
papel social e cultural no desenvolvimento e nos distúrbios da comunicação. Distúrbios 
da comunicação (voz, fala, audição e motricidade oral) e suas implicações em relação ao 
desenvolvimento lingüístico, cognitivo, social, afetivo e escolar. Processo de alfabetização 
e comunicação escrita. Retardo da fala e da linguagem. Fissura lábio palatina. Deglutição 
atípica. Deficiência mental. Paralisia cerebral. Deficiência auditiva. Distúrbio articulatório. 
Gagueira. Distúrbio de leitura escrita. Voz. Audiologia. Afasia. Princípios e Diretrizes do 
SUS. Leis federais n. 8.080/90 e n. 8.142/90. Noções sobre políticas de saúde no Brasil. 
Emenda Constitucional n. 29. Pacto pela Saúde (Coletânea Pactos pela Saúde, Volumes 1 
a 10, disponível em 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1021). 
 

Itaguara, 15 de fevereiro de 2012. 
 
 

_________________________________ 
Alisson Diego Batista Moraes 
Prefeito Municipal de Itaguara 
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ANEXO III – DAS ATRIBUIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DAS CLASSES 
EM CONSONÂNCIA COM AS LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 
3.1 - CARGOS NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
CLASSE — AUXILIAR DE SERVIÇOS I 
OPERÁRIO – GARI - FAXINEIRA  
 
OBJETIVOS 
—Exercer atividades simples a nível elementar de ensino. 
— Realizar trabalhos de recebimento, guarda, arranjo, conservação e movimentação de 
documentos, processos, livros e periódicos, assim como de materiais estocáveis em 
almoxarifados e depósitos. 
—Realizar trabalhos de entrega de documentos, correspondências e publicações oficiais. 
— Auxiliar na mudança e transporte de móveis e utensílios. 
— Operar equipamentos simples. 
- Manter vigilância em prédios e áreas. 
— Atender e encaminhar partes. 
— Realizar trabalhos de limpeza, varrição e capinação. 
— Executar serviços auxiliares de manutenção, 1ubrificação e conserva de máquinas e 
equipamentos. 
— Preparar e distribuir alimentos. 
— Pulverizar e aplicar vacinas. 
- Distribuir rações de gado. 
— Realizar trabalhos não qualificados de carpintaria, alvenaria , pintura e de outros 
ofícios. 
- Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
CÓDIGO: NE 01 ( I )  
GRUPO : Nível Elementar 
SÍMBOLO: I 
FAIXA DE VENCIMENTOS: I A a I P 
 
PRÉ—REQUISITOS 
—Escolaridade correspondente ao 1º grau incompleto. 
—Conhecimentos necessários para aplicação e transmissão de dados de rotina elementar 
de serviço. 
 
CLASSE — AUXILIAR DE SERVIÇOS DA  EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
OBJETIVOS 
-     Realizar trabalhos de limpeza e conservação geral do prédio escolar; 
-     Realizar trabalhos de limpeza dos utensílios sob sua guarda; 
-     Zelar pela ordem e higiene em seu setor de trabalho; 
-   Zelar pela conservação de móveis, utensílios, aparelhos e equipamentos sob sua 
responsabilidade; 
-     Zelar pela organização do almoxarifado, dos equipamentos e materiais de seu 
trabalho; 
-     Solicitar material de limpeza quando necessário; 
-    Preparar e distribuir a alimentação escolar às crianças; 
-   Realizar pequenos reparos a alvenaria, marcenaria, pintura, eletricidade, instalações 
hidráulicas, de móveis e utensílios; 
-  Executar serviços simples de jardinagem e horticultura; 
-  Responsabilizar-se pelas chaves do prédio, abrindo e fechando-o no horário 
determinado pela diretoria; 
-  Cuidar da guarda e conservação dos alimentos recebidos ou adquiridos pela escola; 
-  Participar do processo que envolve o planejamento, construção, execução, controle e 
avaliação do Projeto Político-Pedagógico da Escola; 
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-  Exercer outras atribuições afins, aqui não relacionadas. 
 
CLASSE — OFICIAL DE SERVIÇOS I - BOMBEIRO HIDRAÚLICO 
 
OBJETIVOS 
- Executar atividades semi—qualificadas a nível elementar de ensino, caracterizadas por 
habilidade manual e relaciondas com a sua prática profissional. 
—Proceder a manutenção e conservação do equipamento utilizado. 
Esta classe inclui ocupações manuais caracterizadas pelo exercício de habilidade 
manipulativa, limitada a uma rotina de trabalho definida. 
— Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
C&EEGO: NE O3(I) 
GRUPO : Nível Elementar 
SÍMBOLO : III 
FAIXA DE VENCIMENTOS : III A a III P 
 
PRÉ—REQUISITOS 
—Escolaridade : 1º grau incompleto. 
— Conhecimentos necessários para orientação e interpretação de dados simples e 
homogêneos envolvendo a aplicação de conhecimentos especializados. 
 
CLASSE — AGENTE ESPECIALIZADO I - PEDREIRO 
 
OBJETIVOS 
—Exercer atividades semi—qualificadas a nível de 1º grau de ensino relacionadas à sua 
prática profissional. 
- Relacionar, orçar e requisitar materiais e instrumentos necessários à execução de seus 
trabalhos. 
—Proceder a manutenção e conservação do equipamento utilizado. 
—Operar mesa telefô&nica, efetuando ligaç5es internas, urbanas e interurbanas. 
Esta classe inclui ocupações manuais caracterizadas pelo exercício de elevada habilidade 
manipulativa, limitada a uma rotina de trabalho definida. 
— Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
CÓDIGO : NE 05 ( I ) 
GRUPO ELEMENTAR 
SÍMBOLO : V 
FAIXA DE VENCIMENTOS : V A a V P 
 
PRÉ—REQUISITOS 
- Escolaridade correspondente ao nível de 1º grau Completo. - Conhecimentos 
necessários para interpretações de dados simples, que exigem a aplicação de técnicas 
especializadas. 
 
3.2 - CARGOS NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENSINO FUNDAMENTAL  
 
CLASSE — AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO I  
 
OBJETIVOS 
—Exercer atividades semi—qualificadas a nível de 1º grau de ensino no campo da 
administração. 
—Realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção classificação, registro, coleção e 
arquivamento de processos, documentos e fichas. 
—Organizar e atualizar listas de endereços telefônicos de interesse da Prefeitura. 
—Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e registros simples de natureza contábil. 
—Examinar processos e avulsos, redigir informações de rotina e atender partes. 
—Efetuar controle de estocagem, transporte e abastecimento de material, mediante 
preenchimento de guias, requisições e outros impressos. 
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—Receber e registrar pacientes em hospitais,ambulatórios e consultórios. 
—Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
CÓDIGO:PG 01 ( 1 ) 
GRUPO : Primeiro Grau 
SÍMBOLO : V 
FAIXA DE VENCIMENWS : V A a V P 
 
PRÉ-REQUISITOS 
—Escolaridade correspondente ao 1º grau completo. 
—Conhecimentos necessários para redigir informações e notificações simples e operações 
fundamentais de matemática. 
 
3.3 - CARGOS NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENSINO MÉDIO 
 
CLASSE — AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO I 
  
OBJETIVOS 
—Exercer atividade qualificada a nível de 2º grau de ensino, no campo da administração. 
—Examinar processos e redigir informações sobre matéria relacionada com a unidade de 
trabalho, interpretando e aplicando leis e regulamentos. 
—Minutar ofícios, exposições de motivos, atas e outros expedientes, preparar certidões e 
atestados.   
—Organizar e manter atualizados os cadastros,arquivos, fichários e outros instrumentos 
de controle administrativo. 
— Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos e 
demonstrativos. 
— Fiscalizar o uso e zelar pela conservação de material.    
- Fazer ou compor, revisar e atualizar orçamentos para compras obras e serviços. 
— Proceder a levantamentos de dados necessários a licitação e a previsão de consumo. 
— Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas. 
 
CÓDIGO:SG O1 ( I ) 
GRUPO : Segundo Grau 
SÍMBOLO : VII 
FAIXA DE VENCIMENTOS: VII A a VII P 
 
PRÉ-REQUISITOS 
— Escolaridade correspondente ao 2º grau completo. 
—Conhecimento necessário para interpretação de dados semi—complexos e 
homogêneos. 
 
CLASSE — AUXILIAR DE SAÚDE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM I  
 
OBJETIVOS  
- Realização de curativos- Nebulizações. 
- Marcação e agendamento de consultas e exames — locais e fora de Itaguara. 
- Orientação para realização de exames e Outros procedimentos. 
- Triagens e pré-consultas.- Aferição de pressão arterial e temperatura. 
- Coleta de material para exames laboratoriais.- Lavagens de ouvido. 
- Distribuição de medicamentos.- Aplicação de vacinas e medicamentos. 
- Notificação compulsória de doenças infectocontagiosas. 
- Realização de campanhas diversas.- Coleta de material para o Teste do Pezinho. 
- Pesagem e controle de pesos de crianças e gestantes. 
- Controle de freqüência de vacinação e pré-natal e busca dos faltosos. 
- Declaração de nascidos vivos.- Esterilização. Órientação, controle e combate de 
epidemiologia.- Visitas e inspeções em estabelecimentos de gêneros alimentícios. 
- Visitas e inspeções em estabelecimentos de saúde. 
- Atendimento ao público em geral. 
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- Outras atividades correlatas determinadas pela chefia imediata. 
 
CLASSE — PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
 
OBJETIVOS 
-    Exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se pela regência de turmas 
ou de aulas; 
- Exercer a docência em creches e educação infantil; 
- Participar do processo e programas especiais que envolvem o planejamento, 

elaboração, execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da escola; 
- Participar da elaboração do calendário escolar; 
- Participar das atividades de articulação e integração com as famílias dos educandos; 
- Colaborar com a administração da escola; 
- Participar de reuniões pedagógicas e atividades extra-classe; 
- Participar dos Conselhos de Classe; 
- Cumprir os dispositivos e normas constantes do Regimento Escolar ou emitidos pela 

unidade em que atua, integrantes do Projeto Político-Pedagógico da escola; 
- Participar de cursos, atividades e programas de capacitação profissionais, quando 

convocado ou convidado; 
- Responsabilizar-se pela escrituração dos diários de classe, boletim escolar, etc; 
- Acompanhar e avaliar sistematicamente os alunos durante o processo de ensino 

aprendizagem. 
- Acompanhar os alunos no transporte escolar, conforme orientação do Diretor da 

Escola; 
- Desempenhar outras atividades inerentes ao cargo, aqui não relacionadas. 
-   Acompanhar e avaliar sistematicamente os alunos durante o processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
3.4 - CARGOS NÍVEL DE ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR 
 
CLASSE — TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR I 
ARQUITETO – ASSISTENTE SOCIAL – NUTRICIONISTA – ENFERMEIRO – 
FISEOTERAPEUTA – PSICOLOGO - FONAUDIOLOGO 
 
OBJETIVOS 
—Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua habilitação em atividades 
operacionais da Prefeitura. 
—Orientar trabalhos dentro de sua área de atuação. 
—Desenvolver atividades técnicas quanto ao planejamento, programação e estudos 
relativos a sua área de atuação. 
—Emitir parecer técnico sobre assunto específico de sua área de atuação. 
—Interpretar dados complexos e aplicar técnicas e métodos especializados. 
 
CÓDIGO:NS 01 ( I ) 
GRUPO:Nível Superior 
SÍMBOLO : IX 
FAIXA DE VENCIMENTOS: IX A a IX P 
PRÉ—REQUISITOS: 
—Escolaridade correspondente ao nível superior completo. 
-Habilitação legal para o exercício da função — Registro no Conselho correspondente. 

Itaguara, 15 de fevereiro de 2012. 
 
 

_________________________________ 
Alisson Diego Batista Moraes 
Prefeito Municipal de Itaguara 
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ANEXO IV 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Eu, 
___________________________________________________________
, portador do CPF nº. __________________ e RG nº. 
____________________, Inscrição nº __________ , Cargo 
_______________solicito a devolução, em minha conta corrente, do valor 
pago pela taxa de inscrição para o Concurso Público da Prefeitura 
Municipal de Itaguara, em virtude de 
___________________________________________________________
___________, conforme comprova a documentação em anexo. 
 
 
Dados da Conta: 
Nº do Banco: _________ Nome do Banco:__________________ 
Nº da Agência: ____________________ 
Nº da Conta: ______________________ 
 
 
 
Termos em que pede deferimento. 
 
 
 
 
Itaguara, ___ de __________________ de 2012. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Nome e Assinatura do Requerente 
 
Obs.: 1) Para devolução em conta corrente é imprescindível que o 
candidato seja o titular da Conta. 2) É obrigatório anexar o 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 3) é obrigatório 
anexar os documentos que comprovem o motivo alegado para 
devolução da taxa de inscrição, nos termos do Edital. 
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ANEXO V 
EDITAL Nº 001/2012 

FORMULÁRIO ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
  

 
DECLARAÇÃO 

 
  
  

Eu, ................................................................................ , 
CPF nº___________________,  declaro para os devidos fins, sob penas 
da lei, que sou membro de família de baixa renda, com renda familiar 
mensal per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal 
de até três salários mínimos, conforme art. 4º do Decreto 6.135/07.    

   
  
Itaguara, ...... de ........................ de 2012.  
  
  
  
...........................................................................  
                               (Nome do Candidato) 

 
 
              ......................................................................................................... 
                                     (cargo pretendido) 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DE PROVAS 

 
 
 
À Empresa Organizadora, 
 
Eu, 
____________________________________________________________________, 
Carteira de identidade nº. _______________________, CPF nº. ____________, 
Inscrição nº. ___________, Candidato ao Cargo de: 
___________________________________________, em consonância com o subitem 
1.6.1, 1.6.3.1, 1.6.4.5.7, 1.6.4.5.7.1, 1.6.4.5.8 e 1.6.4.5.8.1, vem requerer: 
 

 
Necessidades Solicitações 

 
Físicas  (  ) Sala para amamentação 

(  ) Sala no térreo 
(  ) Mesa para Cadeirante 

Visuais (  ) Prova em braile 
(  ) Prova ampliada  - corpo 24. 
(  ) Leitura de Prova 

Físicas/mentais (  ) Tempo adicional 
 
 

Itaguara, ______ de _______________ de 2012. 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
 
 
 
 

Obs.: Anexar os documentos comprobatórios, conforme estabelecido no Edital. 
 
 
 

 


