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QUADRO III 
 

AS INSTRUÇÕES A SEGUIR SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
ANTES DO INÍCIO DE SUA PROVA LEIA COM ATENÇÃO 

AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA PRIMEIRA CONTRA CAPA DE SUA PROVA. 
-  Verifique se o conjunto de páginas que compõe sua prova está completo. 
-  Leia atentamente para responder corretamente as questões formuladas. 
-  Caso haja alguma dúvida, o candidato deverá solicitar ao fiscal a presença do coordenador do Concurso Público. 
-  Nas questões formuladas só existe uma alternativa correta. O candidato só deverá marcar a alternativa com caneta 

esferográfica AZUL ou PRETA, quando tiver absoluta certeza da resposta. 
- NÃO USAR LÁPIS para marcar o Cartão Resposta. 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 

-  Após ter respondido a prova, transfira as respostas para o Cartão Resposta, marcando apenas uma opção conforme 
instrução abaixo. 

-  Não poderá haver rasuras no Cartão Resposta; caso isto aconteça, o cartão resposta será anulado. 
-  A não observância destas instruções ensejará a eliminação do candidato deste certame. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 E 

NÃO ESCREVER NADA NESTA ÁREA, O 
CABEÇALHO DO CARTÃO JÁ VEM PREENCHIDO. ÁREA 1 

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COMERCINHO-MG 
Nº INSCRIÇÃO: 000 
FULANO DE TAL 
JARDINEIRO 
MG-XXXXXXXXXXXMG  SALA01 
ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO CÉU 
RUA DAS NUVENS, S/N – SÃO PEDRO 
COMERCINHO-MG 

NÃO ESCREVER E NEM MARCAR NADA 
NESTA ÁREA. O CARTÃO RESPOSTA JÁ 
CONTÉM O Nº DE INSCRIÇÃO. (SERÁ 
ANULADO O CARTÃO RESPOSTA QUE NÃO 
ATENDER ÀS INSTRUÇÕES DA ÁREA 2) 

ÁREA 2 

  

� MARCAR APENAS UMA OPÇÃO PARA CADA 
QUESTÃO 

� NÃO FAZER NENHUMA OUTRA MARCAÇÃO QUE 
NÃO SEJA NAS OPÇÕES A, B, C OU D. 

� SÓ MARQUE SEU CARTÃO RESPOSTA  DESTA 
FORMA:   

 
 
� NÃO MARQUE  DESTA FORMA: 
 
 
 
� MARCAR APENAS O NÚMERO DE QUESTÕES 

EXISTENTES NA SUA PROVA. 
� NÃO USAR BORRACHA, RASURAR OU SUJAR O 

CARTÃO RESPOSTA. (SERÁ ANULADO O CARTÃO 
RESPOSTA QUE NÃO ATENDER ÀS INSTRUÇÕES 
DA ÁREA 3). 

ÁREA 3 

  

� ASSINE, UTILIZANDO O ESPAÇO ASSINALADO 
� NÃO ULTRAPASSE O ESPAÇO DA  ASSINATURA 
(SERÁ ANULADO O CARTÃO RESPOSTA QUE NÃO 
ATENDER ÀS INSTRUÇÕES DA ÁREA 4) 

ÁREA 4 
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QUADRO IV 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 

CARGO LOCAL DE 
TRABALHO 

REQUISITO/ESCOLARIDADE Nº VAGAS PARA 
CONCORRÊNCIA 
AMPLA 

Nº DE 
VAGAS 
DISPONÍVEL 
PARA PNE 

VALOR DO  
VENCIMENTO 

R$ 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
R$ 

CARGA  
HORARIA 
SEMANAL 

CADERNO DE PROVAS  
CONFORME DISCIPLINAS 
 ABAIXO 

Nº DE  
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

01 AGENTE ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO 02 0 652,35 32,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

02 
ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

04 0 652,35 32,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

03 
ASSISTENTE TÉCNICO DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

NO MUNICÍPO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
OU MÉDIO TÉCNICO 

01 0 622,00 31,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

04 
ASSISTENTE TÉCNICO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

FAZENDA 
CAATINGA 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
OU MÉDIO TÉCNICO 

01 0 622,00 31,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

05 
ASSISTENTE TÉCNICO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

POVOADO RETIRO 
DA SAUDADE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
OU MÉDIO TÉCNICO 

01 0 622,00 31,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 0 688,31 34,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

07 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
– ESF 

ESF – LAURO 
ROCHA E SAÚDE E 
PROGRESSO – 
SEDE DO 
MUNICÍPIO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO + COREN 

02 0 652,35 32,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

08 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
– ESF 

ESF – SAÚDE E 
ESPERANÇA – 
ZONA RURAL – 
DISTRITO DE 
ÁGUA BRANCA 
DE MINAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO + COREN 

01 0 652,35 32,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 
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QUADRO IV 
CÓDIGO 

DO 
CARGO 

CARGO LOCAL DE 
TRABALHO 

REQUISITO/ESCOLARIDADE Nº VAGAS PARA 
CONCORRÊNCIA 
AMPLA 

Nº DE 
VAGAS 
DISPONÍVEL 
PARA PNE 

VALOR DO  
VENCIMENTO 

R$ 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
R$ 

CARGA  
HORARIA 
SEMANAL 

CADERNO DE PROVAS  
CONFORME DISCIPLINAS 
 ABAIXO 

Nº DE  
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

09 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
– ESF 

ESF – ZONA 
RURAL – RETIRO 
DA SAUDADE 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO + COREN 

01 0 652,35 32,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

10 
AUXILIAR DE 
FATURAMENTO 

NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 0 652,35 32,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

11 AUXILIAR DE LABORATÓRIO NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

01 0 622,00 31,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

12 AUXILIAR DE SECRETARIA NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 0 688,31 34,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

13 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

10 0 622,00 31,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 

20 
20 

2,5 
2,5 

14 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

DISTRITO DE 
ÁGUA BRANCA 
DE MINAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

02 0 622,00 31,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 

20 
20 

2,5 
2,5 

15 
BIOQUÍMICO/ 
FARMACEUTICO 

NO MUNICÍPIO 
CURSO SUPERIOR DE 
FARMÁCIA + REGISTRO 
NO CONSELHO DA ÁREA 

01 0 1.918,23 95,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORGUESA 
CONH. ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

16 ENFERMEIRO – ESF 

ESF – LAURO 
ROCHA E SAÚDE E 
PROGRESSO – 
SEDE DO 
MUNICÍPIO 

CURSO SUPERIOR DE 
ENFERMAGEM + 
REGISTRO NO COREN 

02 0 3.046,61 100,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORGUESA 
CONH. ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

17 ENFERMEIRO – ESF 

ESF – SAÚDE E 
ESPERANÇA –
ZONA RURAL – 
DISTRITO DE 
ÁGUA BRANCA 
DE MINAS 

CURSO SUPERIOR DE 
ENFERMAGEM + 
REGISTRO NO COREN 

01 0 3.046,61 100,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORGUESA 
CONH. ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 
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QUADRO IV 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 

CARGO LOCAL DE 
TRABALHO 

REQUISITO/ESCOLARIDADE Nº VAGAS PARA 
CONCORRÊNCIA 
AMPLA 

Nº DE 
VAGAS 
DISPONÍVEL 
PARA PNE 

VALOR DO  
VENCIMENTO 

R$ 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
R$ 

CARGA  
HORARIA 
SEMANAL 

CADERNO DE PROVAS  
CONFORME DISCIPLINAS 
 ABAIXO 

Nº DE  
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

18 ENFERMEIRO – ESF 
ESF – ZONA 
RURAL– RETIRO 
DA SAUDADE 

CURSO SUPERIOR DE 
ENFERMAGEM + 
REGISTRO NO COREN 

01 0 3.046,61 100,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORGUESA 
CONH. ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

19 
ESPECIALISTA EM 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

NO MUNICÍPIO 

CURSO SUPERIOR DE 
PEDAGOGIA + 
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 
EM SUPERVISÃO 
PEDAGÓGICA 

03 0 997,47 60,00 24 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

20 FISCAL SANITÁRIO NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO 01 0 652,35 32,00 40 HORAS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

21 JARDINEIRO NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

01 0 622,00 31,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 

20 
20 

2,5 
2,5 

22 MECÁNICO NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

01 0 652,35 32,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH. ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 

2,5 
2,5 
2,5 

23 MÉDICO CLÍNICO GERAL NO MUNICÍPIO 
CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + REGISTRO NO 
CRM 

01 0 5.641,86 100,00 40 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

24 MÉDICO CLÍNICO GERAL-ESF 

ESF – LAURO 
ROCHA E SAÚDE E 
PROGRESSO – 
SEDE DO 
MUNICÍPIO 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + REGISTRO NO 
CRM 

02 0 5.641,86 100,00 40 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

25 MÉDICO CLÍNICO GERAL-ESF 

ESF – ZONA 
RURAL – 
DISTRITO DE 
ÁGUA BRANCA 
DE MINAS 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + REGISTRO NO 
CRM 

01 0 5.641,86 100,00 40 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

26 MÉDICO CLÍNICO GERAL-ESF 
ESF – ZONA 
RURAL – RETIRO 
DA SAUDADE 

CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA + REGISTRO NO 
CRM 

01 0 5.641,86 100,00 40 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

27 MÉDICO PSIQUIÁTRA NO MUNICÍPIO 

CURSO SUPERIOR DE 
MEDICINA + REGISTRO NO 
CRM + ESPECIALIZAÇÃO 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

01 0 1.828,98 95,00 04 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 
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QUADRO IV 

CÓDIGO 
DO 

CARGO 

CARGO LOCAL DE 
TRABALHO 

REQUISITO/ESCOLARIDADE Nº VAGAS PARA 
CONCORRÊNCIA 
AMPLA 

Nº DE 
VAGAS 
DISPONÍVEL 
PARA PNE 

VALOR DO  
VENCIMENTO 

R$ 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
R$ 

CARGA  
HORARIA 
SEMANAL 

CADERNO DE PROVAS  
CONFORME DISCIPLINAS 
 ABAIXO 

Nº DE  
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

28 MOTORISTA NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO + CNH “D” 

05 0 720,86 36,00 40 HORAS 
CODIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO 
CONH. ESPECÍFICOS 

20 
20 

2,5 
2,5 

29 ODONTÓLOGO – ESB 

ESB – SAÚDE E 
PROGRESSO – 
SEDE DO 
MUNICÍPIO 

CURSO SUPERIOR EM 
ODONTOLOGIA + 
REGISTRO NO CRO 

01 0 3.046,61 100,00 40 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

30 ODONTÓLOGO – ESB 
ESB – ZONA 
RURAL – RETIRO 
DA SAUDADE 

CURSO SUPERIOR EM 
ODONTOLOGIA + 
REGISTRO NO CRO 

01 0 3.046,61 100,00 40 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

31 
OPERADOR DE MÁQUINAS II 
(TRATOR ESTEIRA) 

NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO + CNH “C” 

01 0 902,70 45,00 40 HORAS 

CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO 
 
CONH.GERAIS DA 
MÁQUINA 
 
PROVA PRÁTICA 

20 
 
 

20 
 
 

10 

2,5 
 
 

2,5 
 
 

APTO/ 
INAPTO 

32 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

NO MUNICÍPIO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
COM HABILITAÇÃO EM 
MAGISTÉRIO 

04 0 870,60 43,00 24 HORAS 
CONH. PEDAGÓGICOS 
CONH. ESPECÍFICOS 
 

20 
20 
 

2,5 
2,5 

 

33 RECEPCIONISTA NO MUNICÍPIO ENSINO MÉDIO COMPLETO 02 0 622,00 31,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.INFORMÁTICA 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

34 TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO 
CURSO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM + 
REGISTRO NO COREN 

04 0 652,35 32,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

35 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
POVOADO RETIRO 
DA SAUDADE 

CURSO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM + 
REGISTRO NO COREN 

01 0 652,35 32,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

36 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
DISTRITO DE 
ÁGUA BRANCA 
DE MINAS 

CURSO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM + 
REGISTRO NO COREN 

01 0 652,35 32,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 
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QUADRO IV 
CÓDIGO 

DO 
CARGO 

CARGO LOCAL DE 
TRABALHO 

REQUISITO/ESCOLARIDADE Nº VAGAS PARA 
CONCORRÊNCIA 
AMPLA 

Nº DE 
VAGAS 
DISPONÍVEL 
PARA PNE 

VALOR DO  
VENCIMENTO 

R$ 

VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 
R$ 

CARGA  
HORARIA 
SEMANAL 

CADERNO DE PROVAS  
CONFORME DISCIPLINAS 
 ABAIXO 

Nº DE  
QUESTÕES 

PESO DAS 
QUESTÕES 

37 TÉCNICO EM ESPORTE NO MUNICÍPIO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
+ CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

01 0 652,35 32,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

38 
TÉCNICO EM HIGIENE 
DENTAL 

NO MUNICÍPIO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
+ CURSO ESPECÍFICOS + 
REGISTRO NO CRO 

02 0 652,35 32,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

39 TÉCNICO EM LABORATÓRIO NO MUNICÍPIO 
ENSINO MÉDIO COMPLETO 
+ CURSO ESPECÍFICO 

01 0 652,35 32,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 
CONH.ESPECÍFICOS 

20 
10 
10 
 

2,5 
2,5 
2,5 

 

40 VIGIA NO MUNICÍPIO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

01 0 622,00 31,00 40 HORAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MATEMÁTICA 

20 
20 

2,5 
2,5 
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 
EDITAL Nº 001/2012 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 
Executar serviços datilográficos; Executar serviços relacionados ao recebimento, separação e distribuição de 
correspondências e volumes; Executar os serviços de reprodução de documentos; Atender e prestar informações 
ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação; Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e 
financeiros; Redigir ofícios, ordens de serviços, memorandos, atas e outros; Executar outras tarefas correlatas. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Preencher formulários diversos, consultando fontes de informações disponíveis para possibilitar a apresentação 
dos dados solicitados. Arquivar cópias de documentos emitidos colocando-os em pastas apropriadas, para emitir 
eventuais consultas e levantamento de informações. Realizar levantamento do estoque de material existente, 
examinando registros efetuados, para proceder caso necessário, a sua reposição. Conferir o material recebido 
confrontando-o com dados contidos na requisição, examinando-os, testando-os e registrando-os, para encaminhá-
los ao setor requisitante. Operar máquinas simples de escritório datilografando textos, fazendo cálculos e tirando 
cópias xerográficas para contribuir na execução dos serviços de rotina. Executar trabalhos relativos à 
administração de material e patrimônio, realizando levantamento e fixando plaquetas, para propiciar o efetivo 
controle dos bens existentes; Executar outras atividades correlatas. 
 
ASSISTENTE TÉCNICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Exercer suas atividades em unidade escolar, participando do processo que envolve o planejamento, a 
elaboração, a execução e a avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola; 
Organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros instrumentos de 
escrituração da escola, relativos aos registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos; 
Organizar e manter atualizado o sistema de informações legais e regulamentares de interesse da escola; 
Redigir ofícios, exposições de motivos, atas e outros expedientes; Coletar, apurar, selecionar, registrar e 
consolidar dados para elaboração de informações estatísticas; Realizar o trabalho de digitação e 
mecanografia; Realizar trabalhos de protocolização, preparo, seleção, classificação, registro e 
arquivamento de documentos e formulários; Atender, orientar e encaminhar o público; Auxiliar na 
organização, manutenção e atendimento e biblioteca escola e sala de multimeios; Auxiliar no cuidado e 
na distribuição de material esportivo, de laboratório, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda; 
Exercer outras atividades integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola 
previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar; Efetuar levantamentos, anotações, cálculos e 
registros simples de natureza contábil; Examinar processos e expedientes avulsos, redigir informações 
de rotina e atender partes; Efetuar controle de estocagem, transporte e abastecimento de material; 
Operar PABX, efetuando ligações internas e externas, locais, interurbanas e internacionais; Identificar 
defeitos nos aparelhos, providenciando os reparos necessários; Executar outras atividades compatíveis 
com a natureza do cargo previstas em regulamento. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Proceder  à coleta de dados, consultando arquivos, fichários, processos e outros; Preencher formulários, mapas, 
demonstrativos, boletins diversos, guias de recolhimento, fichas de acompanhamento e controle e outros, 
necessários à operação da Prefeitura; Participar da elaboração e manutenção de cadastros da Prefeitura; Efetuar 
cálculos diversos com auxílio de máquinas de calcular; Auxiliar na transcrição de lançamentos em livros fiscais 
registrando os comprovantes de transações comerciais; Participar de levantamentos para a determinação do 
estoque de materiais do setor de trabalho; Executar outras atividades correlatas. 
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM-ESF 
Atender os enfermos que procuram o Posto de Saúde. Auxiliar os médicos em suas atividades de atendimento às 
pessoas doentes. Fazer pequenos curativos. Aplicar injeções. Orientar os doentes, quanto às normas de higiene 
pessoal e coletiva. Acionar o médico quando necessário seu atendimento. Executar outras tarefas determinadas 
pelo seu superior. 
 
AUXILIAR DE FATURAMENTO 
Dar suporte às atividades da área de saúde. Desenvolver os trabalhos inerentes à operações do banco de dados 
com os programas: - Boletim de Produção Ambulatorial / BPA FAE. – Bolsa Família na Saúde. – Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde/CNES. – Cartão SUS. – Programação Físico Orçamentário Ambulatorial 
/ FPDMAG. – Relatório de Consistência da Informações Ambulatorial/ VERSIA; - Sistema de Cadastro e 
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos/HIPERDIA. – Sistema de Informação da Atenção Básica/SIAB. – 
Sistema de Informação de Nascidos Vivos/SISNASC. – Sistema de Informação Sobre Mortalidade/SIM. – 
Sistema de Informações Ambulatoriais/SIA. – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional/SISVAN WEB. – 
Software que foi desenvolvido pelo DATASUS, com a finalidade de permitir o acompanhamento adequado das 
gestantes inseridas no Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento/PHPN do Sistema Único de Saúde 
SUS/SISPRENATAL. TELECARDIO, TRANSMISSOR DATASUS. Participar de reuniões e grupos de 
trabalho. Responsabilizar-se pelo controle  e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição. 
Elaborar registro de trabalho e outros de rotina funcional. Executar outras atividades correlatas. 
 
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
Preparar e esterilizar material e instrumental, ambientes e equipamentos, para permitir a realização de exames de 
laboratório. Preparar aparelhos de laboratório para provas e exames. Proceder à coleta de material para exames de 
laboratório. Lavar, esterilizar encher, embalar e rotular vidros e ampolas. Auxiliar nas análises de urina, fezes, 
escarro, secreções, sorologia, hematócrito, classificação sanguínea e outros. Preparar pacientes para exames. 
Prestar informações aos pacientes e à população em caso de dúvidas. Transportar o material destinado à rotinas 
laboratoriais. Prestar serviços em unidades de laboratório, escolas e creches e à municipalidade em geral. Fazer 
verificação dos prováveis locais de focos de mosquitos espalhados pelo município. Auxiliar na coleta de materiais 
para realização de testes, exames e amostras de laboratório. Atuar nos serviços burocráticos de laboratório, tais 
como preencher fichas, registrar os atendimentos realizados e outros. Prestar assistência aos postos do município. 
Participar de programas escolares de saúde, quando solicitado. Participar de campanhas de vacinação. 
Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição. 
Desempenhar outras atribuições que por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
 
AUXILIAR DE SECRETARIA 
Executar serviços datilográficos; Executar serviços relacionados ao recebimento, separação e distribuição de 
correspondências e volumes; Executar os serviços de reprodução de documentos; Atender e prestar informações 
ao público nos assuntos referentes à sua área de atuação; Auxiliar na elaboração de balancetes orçamentários e 
financeiros; Redigir ofícios, atas, ordens de serviços, memorandos e outros; Ter conhecimento de informática; 
Executar outras tarefas correlatas. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Transportar documentos e materiais internamente entre as outras repartições ou externamente para outros órgãos 
ou entidades. Levar e receber correspondências e volumes nos correios e companhia de transportes. Manter 
limpos os móveis e arrumar os locais de trabalho. Manter arrumado o material sob sua guarda e responsabilidade. 
Fazer controle de entrada e saída de estoque através de fichas próprias. Executar serviços de recepção e portaria. 
Solicitar as requisições de material de limpeza quando necessários. Abrir e fechar instalações do prédio da 
prefeitura nos horários regulares. Ligar ventiladores, luzes e demais aparelhos elétricos e desligá-los no final do 
expediente. Zelar pelo prédio da prefeitura, limpando, arrumando a cantina, cozinha, banheiros e demais 
dependências. Executar serviços de copeira, cozinheira e lavanderia quando necessário. Executar outras 
atividades correlatas. 
 
BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO  
Executar através de medicação, pesagem e misturas com auxílio de instrumentos adequados e fórmulas químicas, 
produzindo insumos farmacêuticos; Fornecer medicamentos prescritos por médicos, a fim de recuperar o estado 
de saúde dos doentes; Analisar produtos farmacêuticos acabados ou em fase de elaboração, os seus insumos 
confirmando a qualidade, teor, pureza e quantidades dos elementos; Pesquisar e analisar soros e outras 
substâncias de meios biológicos, para controlar sua pureza, qualidade e atividade terapêutica; Fazer análises 
clínicas de sangue, urina, fezes e outros; Realizar estudos, pesquisas e testes com plantas medicinais; Emitir  
laudo técnico-pericial; efetuar análise bromatológica de alimentos; Controle e guarda de medicamentos de 
farmácia básica inclusive o controle e registro de psicotrópicos;Elaborar e encaminhar os relatórios exigidos pelos 
órgãos, Municipal, Estadual e Federal; Executar outras atividades correlatas. 
 
ENFERMEIRO-ESF 
Elaborar o plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser 
prestada. Coletar e analisar juntamente com a equipe de saúde da família, normas técnicas e administrativas dos 
serviços. Planejar e desenvolver atividades específicas de assistência a indivíduos ou famílias e outros grupos da 
comunidade, realizando consultas de enfermagem, visitas domiciliares, testes de imunidade e vacinação. Realizar 
programas educativos para grupos das comunidades ministrando cursos e palestras. Fazer visitas residenciais 
aplicando as técnicas exigidas pelo Programa de Saúde da Família. Fazer curativos, imobilizações especiais e 
misturar medicamentos e tratamentos em situações de emergência empregando técnicas usuais ou específicas. 
Registrar dados estatísticos de acidentes e doenças profissionais. Avaliar o estágio de crescimento e 
desenvolvimento das crianças, comparando-as com os padrões normais. Executar trabalhos específicos em 
cooperação com outros profissionais. Fazer estudos e previsões de materiais necessários ao desenvolvimento das 
atividades. Organizar e supervisionar os postos de saúde desta municipalidade. Atender ao Programa de Saúde da 
Família. Executar outras atividades correlatas. 
 
ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático como elemento articular no planejamento, 
no acompanhamento, no controle e na avaliação das atividades pedagógicas, conforme o plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar; Atuar como elemento articular das 
relações interpessoais internas e externas da escola que envolvam os profissionais, os alunos e seus pais 
e a comunidade; Planejar, executar e coordenar cursos, atividades e programas internos de capacitação 
profissional e treinamento em serviço; Participar de elaboração do calendário escolar; Participar das 
atividades do conselho de classe ou coordená-las; Exercer, em trabalho individual ou em grupo, a 
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orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação geral e na sondagem de 
suas aptidões específicas; Atuar como elemento articulador das relações internas na escola e externas 
com as famílias dos alunos, comunidade e entidades de apoio psicopedagógicos e como ordenador das 
influências que incidam sobre a formação do educando; Exercer atividades de apoio à docência; Exercer 
outras atividades integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da escola, 
previstas no regulamento desta Lei e no regimento escolar 
 
 
FISCAL SANITÁRIO 
Notificar feirantes, tendo em vista o cumprimento de especificações que garantam a qualidade dos alimentos 
vendidos. Emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência. Participar de reuniões e grupos de trabalho. 
Redigir relatório mensal das atividades fiscais. Fiscalizar as condições legais de funcionamento e as condições 
higiênicas dos mercados, feiras, matadouros, consultórios médicos, odontológicos, hospitais, fábrica de produtos 
alimentícios e outros afins. Fiscalizar as condições legais e funcionamento dos matadouros. Combater focos de 
mosquitos em bueiros e terrenos baldios colocando veneno já preparado. Matar mosquitos e larvas operando 
máquinas nebulizadoras e fazendo dedetização. Dedetizar caixas ou focos de baratas e cupins, operando bombas a 
jato. Espalhar em locais determinados, venenos para ratos. Operar máquinas fumacê. Executar outras atividades 
correlatas. 
 
JARDINEIRO 
Fazer o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais; Proceder ao plantio de flores, árvores, 
arbustos e outras plantas ornamentais; Aparar a grama, limpar e conservar parques, praças e jardins; Executar a 
poda das plantas; Regar diariamente as plantas; Aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para 
evitar ou erradicar pragas e moléstias; Fazer reformas de canteiros; Executar serviços de ornamentação em 
canteiros; Participar de reuniões e grupos de trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e utilização dos 
equipamentos, utensílios e materiais de jardinagem colocados à sua disposição; Executar outras tarefas correlatas. 
 
MECÂNICO 
Manter, reparar e consertar equipamentos e veículos. Proceder a revisão e manutenção de compactadores, 
tratores, compressores de ar e demais máquinas pesadas. Zelar pela conservação do equipamento usado. Atender 
às normas de segurança e higiene do trabalho. Executar outras atividades correlatas. 
 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL / ESF  
Fazer exames médicos formulando diagnósticos, tratamentos ou indicações terapêuticas. Proceder o socorro de 
urgência. Encaminhar os pacientes para exames radiológicos e outros, visando a obtenção de informações 
complementares sobre o caso a ser diagnosticado. Estudar os resultados de exames e análise realizados em 
laboratórios especializados. Executar intervenções cirúrgicas ou auxiliar nas mesmas. Fazer pesquisas de campo 
ou de laboratório para complementação de trabalhos e observações. Atender a servidores públicos ou a pessoa da 
família em casos de doenças. Fazer visitas residenciais aplicando a medicina preventiva e curativa. Prestar 
informações e pareceres sobre assuntos de sua especialidade. Elaborar os relatórios periódicos e fornecer dados 
estatísticos sobre sua atividade. Elaborar a elucidação de casos de suspeita de vícios de entorpecentes e outros. 
Atender ao Programa de Saúde da Família. Executar outras atividades correlatas. 
 
MÉDICO PSIQUIÁTRA 
Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais, para confirmar 
e/ou informar os diagnósticos; manter registros dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, 
tratamento prescrito e evolução da doença; Efetuar atendimento integral à saúde mental; Efetuar triagem e  
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encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; Fornecer laudos médicos e psiquiátricos 
ao Poder Judiciário ou outros, que se fizerem necessários; Participar do planejamento, execução e avaliação de 
programas educativos de prevenção dos problemas de saúde mental, saúde pública e de atendimento médico-
psiquiátrico; Participar de atividades educativas de prevenção e promoção da saúde mental, através de 
campanhas, palestras, reuniões, elaboração de documentos, folhetos educativos, publicação de artigos entre outras 
formas; Prestar atendimento em urgências psiquiátricas, realizando o encaminhamento necessário; Participar de 
todas as reuniões para as quais seja convocado, relacionadas com sua função; Apresentar a Secretaria Municipal 
de Saúde, relatórios e materiais distribuídos nos treinamentos, para registro e  arquivamento; Elaborar registro de 
trabalho e outros de rotina funcional; Executar outras tarefas afins. 
 
 
MOTORISTA 
Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter testando freios e 
parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Examinar as ordens de serviços, para dar 
cumprimento à programação estabelecida. Dirigir o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de 
transito e a sinalização para conduzi-los aos locais determinados na ordem do serviço. Transportar documentos e 
servidores em geral da prefeitura para repartições e vice-versa. Zelar pela manutenção do veículo comunicando 
falhas e solicitando reparos. Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem para 
possibilitar a manutenção e abastecimento do mesmo. Executar outras atividades correlatas. 
 
ODONTÓLOGO-ESB 
 Diagnosticar e determinar o tratamento. Fazer uso dos medicamentos que combatem as afecções da boca. Fazer 
clínica buco-dentária considerando: limpeza dos dentes, avulsão de tártaro, radiografias e respectivos 
diagnósticos. Fazer cirurgia plástica e prótese buco-dentária. Fazer clínica odontopediátrica. Proceder a estudos e 
pesquisas sobre prevenção da cárie dentária, sua profilaxia dando consequente assistência,  através de visitas às 
escolas, hospitais e outras entidades de âmbito municipal. Executar perícias odonto-legais. Planejar, dirigir e 
participar das campanhas odontológicas para prevenção de cárie, aplicação de flúor, explicação técnica de 
escovação, etc. Elaborar relatórios periódicos e fornecer dados estatísticos de suas atividades. Executar outras 
atividades correlatas. 
 
 
OPERADOR E MÁQUINAS II (TRATOR ESTEIRA)  
Operar máquina pavimentadora, conduzindo-a e controlando a aplicação do material de pavimentação, para 
estender e alisar as camadas de asfalto ou de preparo similar, sobre a superfície de ruas e avenidas da 
municipalidade. Efetuar a manutenção das máquinas, lubrificando-as e efetuando pequenos reparos para mantê-
las em boas condições de funcionamento. Operar máquinas escavadeiras, conduzindo-as e controlando seus 
comandos de corte e elevação, para escavar e remover terra, pedras, areia e materiais análogos. Operar máquinas 
providas de pás de comandos hidráulicos, conduzindo-as e acionando os comandos de tração e os comandos 
hidráulicos para escavar e mover terra, pedras e matérias similares. Operar tratores providos de uma lâmina 
frontal côncava de aço, dirigindo-a e manipulando os comandos de marcha e direção, para nivelar terrenos na 
construção de estradas e outras obras da municipalidade. Operar máquina motorizada e provida de um ou mais 
rolos compressores ou cilindros, acionando-a e manipulando os comandos de marcha e direção, para compactar 
solos, concreto, asfalto e outros, na construção de rodovias, ruas e outras obras. Auxiliar na coordenação e 
orientação dos trabalhos de manobra de pesos e operação de carga e descarga. Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua disposição, comunicando à chefia imediata o extravio de 
equipamentos para as devidas providências. Participar de reuniões e grupos de trabalho. Desempenhar outras 
atribuições que por suas características se incluam na sua esfera de competência. 
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PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
Exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, responsabilizando-se pela regência de 
turmas ou por aulas, pela orientação de aprendizagem na educação de jovens e adultos, pela substituição 
eventual de docente, pelo ensino do uso da biblioteca, pela docência em laboratório de ensino, em sala 
de recursos didáticos e em oficina pedagógica, por atividades artísticas de conjunto e acompanhamento 
musical e pela recuperação de aluno com deficiência de aprendizagem; Participar do processo que 
envolve planejamento, elaboração, execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico e do 
plano de desenvolvimento e instituição da escola; Participar da elaboração do calendário escolar; 
Exercer atividades de coordenação pedagógica de área de conhecimento específico, nos termos do 
regulamento; Atuar na elaboração e na implementação de projetos educativos ou, como docente, em 
projeto de formação continuada de educadores, na forma do regulamento; Participar da elaboração e da 
implementação de projetos e atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos 
educandos com a comunidade escolar; Participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; Acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos 
durante o processo de ensino-aprendizagem; Realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das 
atividades realizadas; Promover e participar de atividades complementares ao processo da sua formação 
profissional; Exercer outras atribuições integrantes do plano de desenvolvimento pedagógico e 
institucional da escola, previstas no regulamento desta lei e no regimento escolar. 
 
RECEPCIONISTA 
Atender a visitantes, fornecedores e pessoas da comunidade, questionando suas pretensões, para informá-los 
conforme seus pedidos ou encaminhá-los aos órgãos da prefeitura. Atender chamadas telefônicas, manipulando 
telefones internos ou externos, de disco ou botão, para prestar informações ou anotar recados. Registrar as visitas 
e os telefonemas atendidos, anotando dados pessoais e comerciais dos clientes, fornecedores e visitantes, 
possibilitando o controle dos atendimentos diários. Atualizar arquivos, fichários e livros de controle. Efetuar, 
eventualmente serviços datilográficos. Executar outras atividades correlatas. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Atender pacientes encaminhando-os ao médico ou ao dentista. Verificar a pressão e a temperatura dos pacientes, 
notando em prontuários. Comunicar ao médico as condições paciente. Auxiliar os profissionais de saúde, fazendo 
curativos, imobilizações especiais. Ministrar medicamentos e outros tratamentos em situações de emergência. 
Preparar pacientes para consultas e exames. Preparar e esterilizar instrumentos cirúrgicos. Fazer curativos, 
nebulizações, inalações, observadas as prescrições médicas. Aplicar injeções, vacinas, soros e outros. Participar 
de campanhas de vacinação. Comunicar a alta do paciente aos seus familiares. Fazer o balanço mensal dos 
medicamentos, bem como a sua solicitação. Auxiliar a enfermeira na realização de programas educativos para 
grupos das comunidades. Auxiliar médicos e odontólogos em palestras ou consultas realizadas nas escolas 
municipais. Executar outras tarefas correlatas. 
 
TÉCNICO EM ESPORTE 
Desenvolver com estudantes e outras pessoas interessadas, ginástica, exercícios físicos e ensinar-lhes as técnicas 
de jogos mais simples. Treinar atletas nas técnicas de diversos jogos e outros esportes e instruir-lhes sobre os 
princípios e regras inerentes a cada um deles. Encarregar-se do preparo físico dos atletas, acompanhar e 
supervisionar as práticas desportivas. Participar de reuniões e grupos de trabalho. Responsabilizar-se pelo 
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controle e utilização de utensílios e materiais esportivos, colocados à sua disposição. Elaborar registro de trabalho 
e outros de rotina funcional. Executar outras atividades correlatas. 
 

 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Participa de programas educativos de saúde oral, transmitindo noções de higiene, prevenção e tratamento das 
doenças orais, para orientar pacientes ou grupos de pacientes; Executar tarefas de apoio, realizando testes de 
vitalidade pulpar e procedendo à tomada e revelação de radiografias intra-orais para subsidiar decisões do 
profissional responsável; Aplica conhecimentos específicos, executando a remoção de indutos, placas e tártaro 
supragengival, fazendo a aplicação tópica de substâncias e realizando demonstrações de técnicas de escovagens, 
para contribuir na prevenção da cárie dental; Desenvolve atividades complementares, inserindo e condensando 
substâncias restauradoras, confeccionando modelos, polindo restaurações, removendo suturas, preparando 
moldeiras e substâncias restauradoras e de moldagens, para contribuir em atividades próprias do consultório; 
Colabora no levantamento de dados e estatísticas; Responde pela administração da clínica, providenciando ações 
de rotina, para permitir seu perfeito funcionamento; Auxilia o cirurgião – dentista, procedendo á limpeza e 
assepsia do campo operatório no início e após cada cirurgia e instrumentando o profissional junto à cadeira 
operatória, para colaborar na realização de atos cirúrgicos; Atender ao Programa de Saúde da Família; Executar 
outras tarefas correlatas. 
 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Requisitar material quando necessário, Orientar e ajudar nas atividades da equipe auxiliar; Participar de reuniões 
e grupos de trabalhos; Fiscalizar  a limpeza e arrumação do local de trabalho; Responsabilizar-se pelo controle e 
utilização de aparelhos, equipamentos e instrumentos colocados à sua disposição; Auxiliar na elaboração de 
relatórios técnicos e na computação de dados estatísticos, anotando e reunindo resultados e informações para 
possibilitar consultas por outros órgãos; Controlar o estoque do material para evitar interrupções abruptas do 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas. 
 
VIGIA 
Executar ronda nos prédios, garagens, depósitos e outros, assim como nas cercanias dos mesmos, observando o 
trânsito de veículos e pessoas, atitudes suspeitas e concentrações, orientando e fornecendo informações. Executar 
serviços de vigilância nas unidades de preservação da prefeitura. Identificar e esclarecer a razão da presença de 
qualquer pessoa na área de serviço, detendo-o impedindo sua permanência, quando não houver justificativa para o 
fato. Verificar se as janelas, portas, portões e outras vias de acesso dos estabelecimentos estão fechadas 
corretamente e se as luzes, torneiras e outros estão desligados. Verificar se as instalações elétricas e hidráulicas 
estão funcionando normalmente. Responsabilizar-se pela guarda das chaves das dependências. Auxiliar nos 
serviços de manutenção e limpeza dos estabelecimentos públicos. Deter e encaminhar a local determinado, 
vadios, ébrios, perturbadores da ordem ou aqueles que conduzem armas sem autorização competente. Prender em 
flagrante todo aquele que for encontrado na prática de algum crime e encaminhá-lo a local determinado com as 
testemunhas e as vítimas. 
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ANEXO II 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº 001/2012 
 

Nome completo:  

Identidade nº:  CPF:  

Código do cargo:  Cargo:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS 
 

 Pelo presente instrumento, Eu,______________________________ declaro sob pena de incorrer em Prática 

de  Crime de Falsidade Ideológica que não disponho de recursos financeiros, que não recebo quaisquer rendimentos 

oriundos de aposentadoria ou pensão, que não exerço atividade remunerada ainda que na informalidade,  para arcar 

com o pagamento da Taxa de Inscrição para participar do Concurso Público Edital 001/2012, conforme item 06 do 

Edital 001/2012 a ser  realizado pela Prefeitura Municipal de Comercinho-MG, sem prejuízos para o meu sustento e de 

minha família. ___________________, _____ de ______________ de 2012. 

 

___________________________________ 
Assinatura do  candidato. 

 

ATENÇÃO 
 
 

� Este requerimento NÃO dispensa o candidato do preenchimento da “FICHA DE INSCRIÇÃO” ou inscrição via 
internet. 

� Qualquer inveracidade contatada nos documentos comprobatórios de isenção de pagamento da taxa de inscrição será 
fato para o cancelamento da isenção/inscrição, tornando-se nulos todos os atos dela decorrentes. 

� Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, assim como a idoneidade dos 
documentos apresentados, respondendo o mesmo por qualquer irregularidade constatada. 

� A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita, obrigatoriamente, no 
período de 27 a 29 de agosto de 2012. 

� Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de isenção entregues ou remetidos fora do prazo estipulado. 
� A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada no dia 11 de setembro de 2012, no Quadro de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Comercinho e no endereço eletrônico www.msmconsultoria.com.br 
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ANEXO III 
MODELO DE RECURSO DE QUESTÕES/GABARITO 

EDITAL Nº 001/2012 
  
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO REALIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO 
 

Eu,_______________________________________ inscrito (a) no Concurso Público 

da Prefeitura Municipal de Comercinho, sob inscrição n.º___________para o cargo 

de ________________________________ venho requerer conforme item 19 do 

Edital do Concurso Público 001/2012. 

  Revisão da(s) questão(ões) / gabarito da(s) prova(s)  de : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  Revisão da(s) questão(ões) / gabarito da(s) prova(s)  de : 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  Outro (especificar abaixo: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________, ______,DE ______________________________DE 2012. 

 

Ass._____________________________   Ass. _____________________________ 

Candidato                Procurador  


