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ANEXO I 
DEMONSTRATIVO DOS EMPREGOS, REQUISITOS, JORNADA DE TRABALHO, SALÁRIOS E NÚMERO DE VAGAS 

 
1.NÍVEL SUPERIOR 

CÓD EMPREGOS REQUISITOS JORNADA DE 
TRABALHO 

SALÁRIOS 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

301 
Analista Portuário – 
Especialidade: 
Biblioteconomia 

Graduação em Biblioteconomia 40 h 
 

R$ 3.036,71 
 

1 - 2 

302 
Analista Portuário – 
Especialidade: 
Administração de Empresas 

Graduação em Administração 40 h R$ 3.036,71 1 - 2 

303 
Especialista Portuário – 
Especialidade: Engenharia 
Civil 

Graduação em Engenharia Civil 40 h R$ 5.598,00 2 1 2 

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

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
2. A jornada de trabalho poderá ser de 24x72 (24 horas trabalhadas por 72 de descanso) ou 12x36 (12 horas trabalhadas por 36 de descanso) aos 

funcionários da EMAP que prestam serviços nas áreas de operações e segurança portuária. 
3. Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 
4. Os Certificados/Diplomas de Conclusão deverão ser expedidos e registrados por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 
VANTAGENS:  
a) Auxílio alimentação/refeição no valor total mensal de R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais). ACT 2011/2013. 

Plano Assistencial de Saúde - PAS, incluindo assistência médica, hospitalar, laboratorial, odontológica, confecção de óculos e lentes de contato 
e assistência farmacêutica (confecção de armações, lentes e lentes de contato no valor de R$ 3.000,00/ano/por família; assistência farmacêutica 
no valor de R$ 850,00/mês/por família; assistência Odontológica R$ 7.000,00/ano/por família) nos termos do ACT 2011/2013; 

b) Adicional de risco de 40% (quarenta por cento) que incidirá sobre o valor do salário-base acrescido das vantagens incorporadas dos 
“Empregados” da “EMAP”, em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei Federal nº 4.860, de 26/11/1965, combinado com o Laudo Pericial 
nº 11/92-DRT/INSS/MTPS, e Deliberação nº 33/92-CONSAD/CODOMAR, de 23/10/1992; 

c) Seguro de Vida em grupo para os seus “Empregados”, prevendo indenizações não inferiores a 25 (vinte e cinco) vezes o salário base do 
segurado por morte natural, e 50 (cinquenta) vezes por morte acidental, invalidez permanente ou acidente de trabalho; 

d) Férias regulamentares anuais aos seus “Empregados”, com acréscimo de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre suas respectivas 
remunerações. 

e) Auxílio mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), aos seus empregados que tenham filhos portadores de necessidades especiais, de 
qualquer idade, a partir da apresentação de documentos comprobatórios na Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 

f) Participação financeira aos seus “Empregados” nos resultados da Empresa, em cumprimento ao que determina a Lei nº 10.101, de 19/12/2000; 
g) Programa de Qualificação Profissional do Trabalhador-PQT para seus “Empregados”, visando a formação, treinamento, capacitação, 

atualização e aprimoramento da qualificação profissional; 
h) Transporte gratuito para os seus “Empregados”, em itinerários e horários definidos em comum acordo entre a “EMAP” e o “SINDPORT/MA ou 

Vale-Transporte, conforme a Lei vigente, aos seus “Empregados” que comprovarem que não são beneficiados pelo sistema de transporte 
oferecido. 
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2. NÍVEL MÉDIO 

CÓD EMPREGOS REQUISITOS JORNADA DE 
TRABALHO 

SALÁRIOS 
(RS) 

VAGA(s) 
CADASTRO
RESERVA 

TOTAL RESERVADAS A 
DEFICIENTES 

201 Guarda Portuário Ensino Médio  40 h R$ 1.488,66 5 1 5 

202 Técnico Administrativo 
Portuário Ensino Médio 40 h R$ 1.128,22 14 1 14 

203 

Técnico Operacional 
Portuário– Especialidade: 
Técnico em Enfermagem do 
Trabalho 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Enfermagem 
do Trabalho 

40 h R$ 2.750,43 1 - 2 

204 
Técnico Operacional 
Portuário – Especialidade: 
Técnico em Meio Ambiente 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Segurança 
do Meio Ambiente 

40 h R$ 2.750,43 5 1 5 

205 

Técnico Operacional 
Portuário– Especialidade: 
Técnico em Segurança do 
Trabalho 

Ensino Médio e Curso 
Técnico em Segurança 
do Trabalho 

40 h R$ 2.750,43 7 1 7 

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

nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. 
2. A jornada de trabalho poderá ser de 24x72 (24 horas trabalhadas por 72 de descanso) ou 12x36 (12 horas trabalhadas por 36 de descanso) aos 

funcionários da EMAP que prestam serviços nas áreas de operações e segurança portuária. 
3. Nos casos de profissões para as quais exista Conselho de Classe, o registro no respectivo Conselho será exigido. 
4. Os Certificados/Diplomas de Conclusão deverão ser expedidos e registrados por Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação. 
VANTAGENS:  
a) Auxílio alimentação/refeição no valor total mensal de R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais). ACT 2011/2013. 

Plano Assistencial de Saúde - PAS, incluindo assistência médica, hospitalar, laboratorial, odontológica, confecção de óculos e lentes de contato 
e assistência farmacêutica (confecção de armações, lentes e lentes de contato no valor de R$ 3.000,00/ano/por família; assistência farmacêutica 
no valor de R$ 850,00/mês/por família; assistência Odontológica R$ 7.000,00/ano/por família) nos termos do ACT 2011/2013; 

b) Adicional de risco de 40% (quarenta por cento) que incidirá sobre o valor do salário-base acrescido das vantagens incorporadas dos 
“Empregados” da “EMAP”, em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei Federal nº 4.860, de 26/11/1965, combinado com o Laudo Pericial 
nº 11/92-DRT/INSS/MTPS, e Deliberação nº 33/92-CONSAD/CODOMAR, de 23/10/1992; 

c) Seguro de Vida em grupo para os seus “Empregados”, prevendo indenizações não inferiores a 25 (vinte e cinco) vezes o salário base do 
segurado por morte natural, e 50 (cinquenta) vezes por morte acidental, invalidez permanente ou acidente de trabalho; 

d) Férias regulamentares anuais aos seus “Empregados”, com acréscimo de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre suas respectivas 
remunerações. 

e) Auxílio mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), aos seus empregados que tenham filhos portadores de necessidades especiais, de 
qualquer idade, a partir da apresentação de documentos comprobatórios na Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 

f) Participação financeira aos seus “Empregados” nos resultados da Empresa, em cumprimento ao que determina a Lei nº 10.101, de 19/12/2000; 
g) Programa de Qualificação Profissional do Trabalhador-PQT para seus “Empregados”, visando a formação, treinamento, capacitação, 

atualização e aprimoramento da qualificação profissional; 
h) Transporte gratuito para os seus “Empregados”, em itinerários e horários definidos em comum acordo entre a “EMAP” e o “SINDPORT/MA ou 

Vale-Transporte, conforme a Lei vigente, aos seus “Empregados” que comprovarem que não são beneficiados pelo sistema de transporte 
oferecido. 
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ANEXO II 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 

 
NÍVEL SUPERIOR 

 
Analista Portuário – Especialidade: Administrador de Empresas - Planejar, organizar, controlar e assessorar as áreas de recursos 
humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; Implementar programas e projetos; Elaborar 
planejamento organizacional; Promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; Prestar consultoria 
administrativa à organização e pessoas; Analisar Termos de Referência; Cotar preços; Gerir contratos, informações, material e 
patrimônio, secretariado e controle interno; Avaliar fornecedores;  Elaborar relatório; Planejar, analisar, coordenar, supervisionar, 
aplicar e executar as atividades das áreas administrativas; Acompanhar e controlar normas e ações dos procedimentos da Qualidade; 
Executar outras atividades correlatas. 
Analista Portuário – Especialidade: Bibliotecário - Atuar no tratamento, recuperação e disseminação da informação e executar 
atividades especializadas e administrativas relacionadas à rotina de centro de documentação ou informação, quer no atendimento ao 
usuário, quer na administração do acervo, ou na manutenção de bancos de dados. Participar da gestão administrativa. Colaborar no 
controle e na conservação de equipamentos; Gerir contratos, informações, materiais e patrimônio, secretariado e controle interno; 
Analisar Termos de Referência; Cotar preços; Controlar contratos; Avaliar fornecedores; Elaborar relatório; Planejar, analisar, aplicar e 
executar as atividades das áreas administrativas; Acompanhar e controlar normas e ações dos procedimentos da Qualidade; Elaborar 
relatórios de Gestão e outras atividades da diretoria; Executar outras atividades correlatas. 
Especialista Portuário – Especialidade: Engenheiro Civil - Elaborar projetos de engenharia civil, fiscalizar obras, controlar a 
qualidade de empreendimentos. Coordenar a operação e manutenção do empreendimento; Planejar, desenvolver, bem como 
gerenciar, coordenar, executar, acompanhar, orientar e supervisionar serviços e produtos que envolvam procedimentos técnicos 
relativos à sua ocupação e a área de atuação no Porto do Itaqui; Executar outras atividades correlatas. 
 
 

NÍVEL MÉDIO 
 
Guarda Portuário - Guardar, vigiar, manter a ordem e segurança nas dependências e instalações portuária; Executar trabalhos 
auxiliares no atendimento de ocorrências; Fiscalizar a faixa portuária; Deter e entregar à autoridade competente infratores da lei; 
Fiscalizar os turnos e postos de serviço; Registrar ocorrências do turno de trabalho; Exercer policiamento ostensivo em todas as 
dependências portuárias; Informar ao seu superior hierárquico as anomalias da sua área de atuação; Identificar e esclarecer as razões 
da presença de qualquer pessoa na área de serviço; Identificar e averiguar a entrada de pessoas no porto; Recepcionar e controlar a 
movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito; Fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio; Escoltar pessoas e 
mercadorias; Controlar objetos e cargas. Comunicar-se via radio ou telefone e prestar informações ao público e aos órgãos 
competentes; Proibir a entrada de veículos não autorizados nos cais; Impedir a atracação de embarcações sem autorização; Proteger 
servidores, colaboradores e todos aqueles autorizados a frequentar as instalações portuárias; Executar, quando necessário, serviços 
de busca e salvamento na orla e instalações portuárias; Executar serviços de resgate de cargas flutuantes próximas ao cais; Fiscalizar 
os serviços de vigilância nas áreas arrendadas do Porto; Realizar as atividades administrativas e logísticas referente às suas 
competências legais, utilizando os equipamentos e recursos adequados a execução do trabalho; Executar outras atividades 
correlatas.  
Técnico Administrativo Portuário - Executar, acompanhar, encaminhar, auxiliar, protocolar e digitar, sob supervisão, serviços e 
produtos que envolvam procedimentos técnicos relativos à sua ocupação e a área de atuação no Porto do Itaqui; Executar atividades 
de apoio administrativo relacionados a recursos humanos, ou contábil-financeira, ou administração de transporte, ou suprimento de 
materiais, patrimônio e serviços, ou processos licitatórios, ou orçamentos e custos; Inspecionar obras e serviços; Monitorar serviços 
de correios e acompanhar serviços motorizados; Agendar auditorias e vídeo conferência e outras; Organizar e controlar processos dos 
convênios; Acompanhar e controlar documentos referentes às obras e serviços de engenharia; Acompanhar auditorias externas; 
Controlar materiais de expediente; Acompanhar os serviços de manutenção e distribuição das tarefas das equipes da manutenção e 
tecnologia da informação; Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças, operação portuária e 
logística; Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; Tratar de documentos 
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Atender clientes em campo; Executar outras atividades 
correlatas. 
Técnico Operacional Portuário – Especialidades: Técnico em Segurança do Trabalho - Acompanhar, supervisionar e orientar 
serviços de segurança no ambiente de trabalho; Avaliar risco, verificar e orientar a utilização de equipamentos; Inspecionar obras e 
serviços; Avaliar riscos de segurança e propor medidas de controle; Realizar ações para conservação e manutenção da estrutura de 
combate a incêndio; Inspecionar ambiente, instalações e equipamentos para assegurar as adequadas condições de trabalho; 
Conhecer, aplicar e fiscalizar a aplicação das legislações pertinentes à área; Identificar as atividades e condições insalubres e riscos 
de acidentes na Empresa; Fazer cumprir os procedimentos da área de atuação; Utilizar sistemas informatizados de sua área de 
atuação; Auxiliar na implementação e manutenção do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e demais procedimentos 
da área de atuação, obedecendo às normas técnicas vigentes; Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Executar 
outras atividades correlatas. 
Técnico Operacional Portuário – Especialidades: Técnico em Meio Ambiente - Acompanhar, supervisionar e orientar serviços de 
conservação ambiental no ambiente de trabalho; Avaliar risco, verificar e orientar a utilização de equipamentos; Inspecionar 
operações, obras e serviços; Avaliar riscos ambientais; Realizar ações para conservação e manutenção da estrutura do ambiente; 
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Inspecionar ambiente, instalações e equipamentos para assegurar as adequadas condições de trabalho; Conhecer, aplicar e fiscalizar 
a aplicação das legislações pertinentes à área; Identificar as atividades e riscos ambientais na Empresa; Utilizar sistemas 
informatizados de sua área de atuação; Auxiliar na implementação de sistemas de gestão da sua área de atuação, obedecendo às 
normas técnicas vigentes; Participar da elaboração e implementar politica de conservação do meio ambiente; Realizar auditoria, 
acompanhamento e avaliação na área; Executar outras atividades correlatas.   
Técnico Operacional Portuário – Especialidades: Técnico em Enfermagem do Trabalho - Avaliar risco, verificar e orientar a 
utilização de equipamentos; Inspecionar obras e serviços; Avaliar riscos ocupacionais; Realizar/auxiliar enfermeiro e/ou médico no 
atendimento ambulatorial e assistencial de enfermagem e nas atividades relacionadas à saúde ocupacional; Realizar ações para 
conservação e manutenção da estrutura do ambiente; Inspecionar ambiente, instalações e equipamentos para assegurar as 
adequadas condições insalubres na empresa; Conhecer, aplicar e fiscalizar a aplicação das legislações pertinentes à área; Identificar 
as atividades e condições insalubres na Empresa; Fazer cumprir o Plano de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO e 
demais procedimentos da área de atuação; Utilizar sistemas informatizados de sua área de atuação; Auxiliar na implementação de 
sistemas de gestão da sua área de atuação, obedecendo às normas técnicas vigentes; Além das atividades acima, desenvolver todas 
as atividades técnicas, administrativas e logísticas referente às suas competências legais, utilizando os equipamentos e recursos 
adequados à execução do trabalho; Desempenhar atividades técnicas de enfermagem; Atuar na saúde ocupacional; Prestar 
assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administrar medicamentos; Organizar ambiente de trabalho e dar 
continuidade aos plantões, quando for o caso; Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança; Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; Desempenhar atividades e realizar ações para promoção da saúde do 
trabalho e da família; Auxiliar na observação sistemática do estado de saúde dos colaboradores, nos levantamentos de doenças 
ocupacionais, lesões traumáticas, doenças epidemiológicas; Organizar e manter atualizados os prontuários e carteiras de vacinação 
dos colaboradores; Participar dos programas de prevenção de acidentes, de saúde e de medidas de reabilitação dos trabalhadores; 
Auxiliar na realização de inspeção sanitária nos locais de trabalho; Auxiliar na realização de exames de saúde ocupacional e outros 
determinados pelas normas da instituição; Atender as necessidades dos colaboradores portadores de doenças ou lesões 
ocupacionais de pouca gravidade, sob supervisão do enfermeiro do trabalho; Participar de programas de treinamentos, quando 
convocado; Fazer atendimento de Primeiros Socorros; Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se de equipamentos 
e programas de informática; Executar outras atividades correlatas.  
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ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DAS MODALIDADES DE PROVA, NÚMERO DE QUESTÕES E TOTAL DE PONTOS 

 
 

NÍVEL SUPERIOR: Analista Portuário e Especialista Portuário 

ESPECIALIDADE PROVA DISCIPLINA QTD. DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO TOTAL 

Biblioteconomia 
 
Administração de Empresas 
 
Engenharia Civil 

Múltipla 
Escolha 

Conhecimentos Gerais 21 2,0 42,0 

- Língua Portuguesa 08   

- Raciocínio Lógico Quantitativo 08   

- Noções de Informática 05   

Conhecimentos Específicos 29 2,0 58,0 

Discursiva -- -- 10,0 

TOTAL DE PONTOS 110,0 
 
 
 

NÍVEL MÉDIO: 
EMPREGO PROVA DISCIPLINA QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

Guarda Portuário 

Múltipla 
Escolha 

Conhecimentos Gerais 21 2,0 42,0 

- Língua Portuguesa 08   

- Raciocínio Lógico Quantitativo 08   

- Noções de Informática 05   

Conhecimentos Específicos 29 2,0 58,0 

Discursiva -- -- 10,0 

Teste de Aptidão Física -- -- -- 

TOTAL DE PONTOS 110,0 
 
 
 

NÍVEL MÉDIO: 
EMPREGO / ESPECIALIDADE PROVA DISCIPLINA QTD. DE 

QUESTÕES 
VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

Técnico Administrativo Portuário 
 
Técnico Operacional Portuário– Especialidade: 
- Técnico em Enfermagem do Trabalho 
- Técnico em Meio Ambiente 
- Técnico em Segurança do Trabalho 

Múltipla 
Escolha 

Conhecimentos Gerais 21 2,0 42,0 

- Língua Portuguesa 08   

- Raciocínio Lógico Quantitativo 08   

- Noções de Informática 05   

Conhecimentos Específicos 29 2,0 58,0 

Discursiva -- -- 10,0 

TOTAL DE PONTOS 110,0 
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ANEXO IV 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

 

NÍVEL SUPERIOR: Analista Portuário – Especialidade: Biblioteconomia; Especialista Portuário – Especialidade: 
Administração de Empresas; Especialista Portuário – Especialidade: Engenharia Civil. 

 

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

Raciocínio Lógico Quantitativo – Raciocínio dedutivo a partir da Lógica Aristotélica Clássica: proposições e conectivos lógicos, 
quantificadores, regras de dedução, falácias. Análise combinatória e probabilidades: técnicas de contagem, princípio multiplicativo, 
permutações, arranjos e combinações, probabilidades em espaços amostrais finitos. Aritmética: problemas envolvendo operações 
elementares, razões e proporções, regra de três simples e composta. Teoria dos conjuntos: reuniões, interseções, complementos, 
cardinalidade. Geometria: problemas básicos envolvendo os conceitos de perímetro, área e volume. 
 

Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware). 
Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre 
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais 
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos, segurança e casos de uso. Suites de 
aplicativos para escritório (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, BrOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet, 
como navegadores de Web e leitores de email, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca 
de dados e recursos pela Internet e redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação 
doméstica e corporativa: considerações sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall. 
 

 
Conhecimentos Específicos 

 
Analista Portuário – Especialidade: Biblioteconomia – Funções gerenciais: planejamento, organização e avaliação. Elaboração de 
projetos, relatórios e procedimentos de qualidade. Formação e desenvolvimento de coleções: políticas e técnicas de seleção, gestão, 
avaliação e preservação de coleções. Processamento da Informação: Classificação Decimal de Dewey (CDD), Classificação Decimal 
Universal (CDU), Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e normas da ABNT. Indexação: linguagens documentárias 
utilizadas. Recursos e serviços informacionais. Competência informacional. Recursos informacionais eletrônicos. Sistemas e tipos de 
redes de informação e novas tecnologias (internet e bases de dados eletrônicas). Serviços de Referência/Informação e Disseminação. 
Fundamentos e estratégias de recuperação da informação. Estudos de usuários. Ética profissional; Lei dos Portos (Lei 8.630, de 25 de 
fevereiro de 1993). 
 

Especialista Portuário – Especialidade: Administração de Empresas – As organizações e a Administração. Funções 
administrativas: planejamento, organização, liderança, execução e controle. Visão das principais áreas funcionais de uma 
organização: marketing, finanças, recursos humanos e produção. Ambientes organizacionais. Planejamento Estratégico. Teorias da 
Administração. Processo decisório. Negociação. Estrutura e processos organizacionais. Mudança organizacional. Aprendizagem 
organizacional. Gestão de Projetos. Comportamento organizacional: cultura organizacional, clima organizacional, motivação, trabalho 
em equipe. Processos relacionados à Gestão de Pessoas: recrutamento e seleção; desenho, descrição e análise de cargos; 
remuneração; avaliação de desempenho; treinamento e desenvolvimento; gestão de conflitos; qualidade de vida no trabalho; sistemas 
de informação em recursos humanos. Administração de recursos materiais e patrimoniais: padronização, normalização, classificação 
e inspeção de materiais. Compras: especificações, seleção de fornecedores e análise de valor. Gestão de estoques. Logística. 
Qualidade Total. Administração de sistemas de informação: tipos e usos de informação, tratamento das informações, conceitos e 
propriedades dos sistemas de informação, tipos de sistemas de informação, custos e benefícios de um sistema de informações. 
Administração Pública indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Contratos administrativos. Noções de Contabilidade 
geral: sistema contábil; demonstrações contábeis; patrimônio; conceitos de ativo, passivo, receita, despesa e resultado. Lei dos Portos 
(Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993). 
 

Especialista Portuário – Especialidade: Engenharia Civil – Introdução a Engenharia Civil. Topografia e Astronomia de Posição. 
Interpretação e Execução de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos. Mecânica Técnica Aplicada à Engenharia Civil. Fenômenos de 
Transporte, Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Aplicada a Engenharia Civil; Acústica Aplicada ao Controle do Ruído. Resistência dos 
Materiais e Introdução às Teorias da Elasticidade e Plasticidade. Geologia para Engenharia Civil. Mecânica dos Solos e Fundamentos 
de Engenharia Geotécnica. Análise Estrutural (estruturas isostáticas no plano e no espaço). Análise Estrutural (estruturas 
hiperestáticas no plano e no espaço); Introdução à teoria das placas e das cascas. Eletrotécnica Básica para Engenharia Civil. 
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Hidrologia e Recursos Hídricos para Engenharia Civil. Engenharia Social em Áreas de Riscos, Estabilidade de Talude; Empuxos de 
Terra; Muros de Arrimo e Obras de terra; Aterros sobre Solos Moles. Muros e Taludes de Solo Reforçado; Ações Dinâmicas do Vento 
nas Edificações; Introdução ao Método dos Elementos Finitos na Engenharia Civil. Planejamento de Transportes e Análise 
Econômica. Fundamentos de Engenharia Econômica: Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de Empreendimentos na 
Engenharia Civil. Terraplenagem (projeto e execução). Perícias Judiciais na Engenharia Civil. Engenharia de Avaliações com 
inferência estatística aplicada à Engenharia Civil. Projetos de: Geometria, Drenagem e Pavimentação e Execuções de Rodovias. 
Introdução à Análise Matricial das estruturas de edificações. Ciência dos Materiais, Materiais de Construção aplicados na Engenharia 
Civil e Compósitos Estruturais Aplicados na Engenharia Civil. Alvenaria Estrutural. Sistemas Estruturais de (projeto e execução): 
Concreto Armado; Reforço de Estruturas de Concreto Armado com Fibras de Carbono; Concreto Protendido; Metálico incluindo 
espacial de alumínio; Madeira e Misto. Projeto e Execução de Estruturas de Fundações da Engenharia Civil. Instalações Prediais e 
Industriais (projeto e execução): Elétrica, Telefônica, Lógica, Automação, Hidráulica, Sanitária, Drenagem de Águas Pluviais e 
Combate a Incêndios. Projeto e Execução de Formas e Escoramentos para Estruturas de Concreto. Dosagens de Concretos: 
Convencional e de Alto Desempenho. O Projeto Escrito de Engenharia Civil: Planilha Orçamentária, Caderno de Encargos, 
Cronograma Físico-Financeiro, Diagrama PERT-COM. Gerenciamento e Tecnologia da Construção Civil. Ferrovias (projeto e 
execução). Patologias em geral na Engenharia Civil. Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia Civil. Projeto e 
Execução de Pontes e Viadutos com Sistemas Estruturais de: Concreto Armado, Concreto Protendido, Aço, Madeira e Misto. Projeto e 
Execução de Aeroportos. Obras e Gestão de Portos. Engenharia Civil Diagnóstica e Consultiva com elaboração de Laudos Técnicos 
Conclusivos. Lei dos Portos (Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993). 

 
 

NÍVEL MÉDIO: Guarda Portuário; Técnico Administrativo Portuário; Técnico Operacional Portuário – Especialidade: Técnico 
em Enfermagem do Trabalho; Técnico Operacional Portuário – Especialidade: Técnico em Meio Ambiente; Técnico 
Operacional Portuário – Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho. 

 
Conhecimentos Gerais 

 
Língua Portuguesa – Compreensão e interpretação de textos verbais e não-verbais. Textualidade: coesão e coerência. A 
Intertextualidade na produção de textos. Tipologia textual. Variação Linguística: emprego da linguagem formal e da informal. Aspectos 
morfossintáticos da língua: emprego das classes de palavras, sintaxe do período, sintaxe das relações, concordância nominal e 
verbal, regência nominal e verbal, ocorrência de crase. A semântica da frase: noção de conotação, denotação, polissemia, sinonímia, 
antonímia, homonímia, paronímia e ambiguidade. A pontuação como recurso que possibilita a articulação entre as partes que 
compõem o texto e que afeta diretamente as possibilidades de sentido. Ortografia. Acentuação gráfica. 
 

Raciocínio Lógico Quantitativo – Raciocínio dedutivo a partir da Lógica Aristotélica Clássica: proposições e conectivos lógicos, 
quantificadores, regras de dedução, falácias. Análise combinatória e probabilidades: técnicas de contagem, princípio multiplicativo, 
permutações, arranjos e combinações, probabilidades em espaços amostrais finitos. Aritmética: problemas envolvendo operações 
elementares, razões e proporções, regra de três simples e composta. Teoria dos conjuntos: reuniões, interseções, complementos, 
cardinalidade. Geometria: problemas básicos envolvendo os conceitos de perímetro, área e volume. 
 
 

Noções de Informática – Computadores desktop, notebooks e periféricos. Componentes físicos de um computador (hardware). 
Conexões físicas entre computadores e periféricos. Conexões físicas de rede. Redes wireless. Conceitos fundamentais sobre 
sistemas operacionais e organização de informações em um computador. Sistemas de arquivos utilizados nos ambientes operacionais 
Linux e Windows. Conceitos sobre Internet e redes de computadores: serviços, protocolos, segurança e casos de uso. Suites de 
aplicativos para escritório (Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, BrOffice). Aplicativos diversos associados a serviços da Internet, 
como navegadores de Web e leitores de email, entre outros. Mecanismos de busca na Web (uso racional e eficiente). Acesso e troca 
de dados e recursos pela Internet e redes locais de computadores. Técnicas e políticas de backup. Segurança em computação 
doméstica e corporativa: considerações sobre os diversos malware, como vírus e worms. Conceitos básicos de firewall. 

 
 

 

Conhecimentos Específicos 
 

Técnico Administrativo Portuário – Processo organizacional (planejamento, coordenação, direção, organização e controle). 
Planejamento estratégico. Organização: estrutura organizacional, departamentalização, centralização, descentralização e 
empowerment. Controle: objetivos, importância, princípios, etapas, técnicas, tipos, controle na Administração Pública.    
Comportamento Organizacional: cultura organizacional, clima organizacional, motivação, liderança, comunicação, trabalho em equipe, 
relacionamento interpessoal. Mudança organizacional. Processo decisório.  Gestão de Pessoas: recrutamento e seleção, desenho de 
cargos, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, sistemas de informação em recursos humanos. Noções sobre 
Administração de Materiais e Patrimônio. Logística: conceito, evolução, dimensão, processo logístico, transporte. Comunicação 
Oficial: características, elaboração de documentos oficiais (relatório, ofício, memorando, carta, ata, despachos, portaria, ordem de 
serviço, requerimento). Arquivos: finalidade, classificação, fases, técnicas, sistemas e métodos de arquivamento. Protocolo: 
finalidades, objetivos e atividades. Administração Pública indireta. Concessão e permissão de serviços públicos. Noções sobre 
Contratos Administrativos. Noções de Contabilidade Geral: ativo, passivo, receita, despesa, balanço patrimonial. Lei dos Portos (Lei 
8.630, de 25 de fevereiro de 1993). 
 

Guarda Portuário – Plano Nacional de Segurança Pública Portuária. Capítulo II da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Decreto 
5.123/04 que Regulamenta a Lei 10.826/03. Convenção 137 da OIT. Decreto 1.574, de 31 de julho de 1995. Portaria PR/SEP Nº 121, 
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de 13 de maio de 2009. Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. Decreto nº 1.886, de 29 de abril de 1996. Portaria nº 180/MT, de 23 
de maio de 2001. Súmula vinculante nº 11 do STF (uso de algemas). Poder de polícia. Art. 331 do Código Penal. Abordagem a 
veículos e edificações (noções). Técnicas de vigilância: rondas, controle de acesso, revistas, controle de entrada e saída de pessoas e 
veículos. Noções sobre segurança física de instalações. Noções sobre técnicas de prevenção e combate a incêndios. Noções de 
primeiros socorros em: fraturas, hemorragias, queimaduras, desmaios, convulsões e ferimentos. Noções sobre técnicas de transporte 
de pessoas acidentadas. Noções sobre comunicação, relacionamento com o público e sigilo profissional. Postura e higiene pessoal 
adequados. Ética e comportamento humano. Noções básicas sobre o Sistema de Segurança Internacional - ISPS-CODE. Norma 
Regulamentadora 29 -  NR29. 
Técnico Operacional Portuário – Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho – Noções sobre normas e legislação de 
segurança do trabalho. Sistema de segurança e saúde no trabalho; Portaria nº. 3214/1978 do Ministério do Trabalho e alterações 
posteriores. Atividades e operações insalubres. Atividades e operações perigosas. Doenças ocupacionais. Conhecimentos sobre o 
funcionamento e atribuições dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Acidentes do Trabalho: conceito técnico e legal; causas e frequências dos 
acidentes; comunicação e registro de acidentes; normas e procedimentos para investigação e análise de acidentes do trabalho; 
medidas técnicas e administrativas de prevenção de acidentes; compilação de dados e elaboração de estatísticas de acidentes do 
trabalho. Conhecimentos sobre normas e procedimentos para inspeção de equipamentos de combate a incêndio. Atos inseguros. 
Utilização, controle e manutenção de equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). 
Levantamento e avaliação das condições físico-ambientais do trabalho e mapas de risco. Meio ambiente e qualidade de vida. Normas 
vigentes na ABNT referentes à Segurança e Saúde no Trabalho. Legislação da Previdência Social - Lei 8.212, de 24 de julho 1991, e 
suas alterações; Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 e suas alterações; Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, e suas alterações. 
Registro, análise e prevenção de acidentes do trabalho. Avaliação e controle de riscos profissionais. Medidas técnicas e 
administrativas de prevenção e acidentes. Organização ergonômica do trabalho em ambientes de produção. Organização ergonômica 
do trabalho em ambientes de escritório. LER/DORT. Levantamento de peso. Prevenção e Controle de Perdas-Fundamentos. 
Metodologia e controle de perdas. Auditorias Internas de Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde. Normas Internacionais - OIT: 
Convenção 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto 95.461, de 11 de dezembro de 1987). Convenção 139 - Prevenção e Controle de 
Riscos Profissionais Causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerígenos (Decreto 157, de 2 de julho de 1991). Convenção 148 - 
Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído, às Vibrações no Local de 
Trabalho (Decreto 93.413, de 15 de outubro de 1986). Convenção 155 - Segurança e Saúde dos Trabalhadores (Decreto 1.254, de 29 
de setembro de 1994). Lei dos Portos (Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993). 
 

Técnico Operacional Portuário – Especialidade: Técnico em Meio Ambiente – Sistemas ambientais; abastecimento e uso de 
água; recursos hídricos; esgotamento sanitário; aterros sanitários; resíduos; legislação e normas ambientais; código florestal; 
licenciamento ambiental; produtos químicos e controlados; emissão de poluentes; indicadores de desempenho ambiental; coleta 
seletiva e reciclagem de materiais; sustentabilidade ambiental; agrotóxicos; análise e avaliação de risco, impacto e dano ambiental; 
saúde e meio ambiente; recuperação de áreas degradadas; proteção da biodiversidade; noções de geologia; poluição do solo, água e 
ar; aspectos bióticos; noções de limnologia; noções de zoologia; noções de botânica. Legislação municipal: Lei Orgânica e Código de 
Posturas. Lei de crimes ambientais nº. 9605/1998.  Decreto nº. 6514/2008. Resolução CONAMA nº. 362/2005 e nº. 237/1997. Lei nº. 
9966/2000. Decreto nº. 4136/2002. EIA/RIMA - Licenciamento para portos. Lei nº 5.197 de 03/01/67 – Dispõe sobre a Proteção à 
Fauna. Lei nº 7.347 de 24/07/85. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e ao 
consumidor. Lei Estadual 5.405, de 08.04.92 – Código de Proteção do Meio Ambiente do Estado do Maranhão. Resolução CONAMA 
N° 007, de 08.03.90 (DOU 02.04.90). Estabelece critérios e padrões para emissões de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 
industriais, juntamente com normas NBR 10.151 e 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Resolução 
CONAMA nº 20 de 18/06/86. Está resolução estabelece normas e padrões para a qualidade das águas e o lançamento nos corpos de 
água. Portaria Federal nº 53, de 01.03.79 (MINTER) – Dispõe sobre resíduos sólidos (tratamento, disposição, etc.). Lei nº 6.938, de 
31/08/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Decreto nº 3.420, de 20/04/2000 - Dispõe sobre o Programa 
Nacional de Florestas - PNF. Lei nº 9.985, de 18/06/2000 - Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
SNUC. Decreto nº 4.340, de 22/08/2002 - Regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 
Decreto nº 4.297, de 10/07/2002 - Estabelece critérios para o Zoneamento Ecológico Econômico do Brasil – ZEE.   Decreto nº 3.179, 
de 21/09/1999 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis às condutas lesivas ao meio ambiente. Resolução CONAMA nº 001, de 
23/01/1986 – Dispõe sobre o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente e do EIA/RIMA.    Decreto nº 4.703, de 
21/05/2003 - Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica PRONABIO e a Comissão Nacional da Biodiversidade. 
Decreto nº 4.339, de 22/08/2002 - Institui princípios e diretrizes para implementação da Política Nacional da Biodiversidade. Decreto 
nº 2.519, de 16/04/1998 - Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica. Decreto nº 5.459, de 07/06/2005 – Dispõe sobre as 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. Decreto nº 
24.643, de 10/07/1934 - Decreta o Código de Águas. Lei nº 9.433, de 08/01/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Decreto nº 4.361, de 05/09/2002 - Promulga o Acordo para 
Implementação das Disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Lei nº 7.661, de 16/05/1988 - Institui o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Decreto nº 5.300, de 07/12/2004 - Regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e de gestão da orla marítima. Lei dos Portos (Lei 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993). 
 

Técnico Operacional Portuário – Especialidade: Técnico em Enfermagem do Trabalho – Conceitos e princípios de 
epidemiologia: doenças profissionais, doenças relacionadas ao trabalho e doenças de notificação compulsória. História natural da 
doença e níveis de prevenção. Promoção da saúde. Vigilância epidemiológica aplicada à saúde do trabalhador. Princípios de 
biossegurança em saúde: conceitos e normas. Segurança no trabalho: acidentes do trabalho - conceituação técnica e legal. 
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Identificação e classificação dos riscos ocupacionais – mapa de riscos. Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC). Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, NR-05, NR-06, NR-07, 
NR-09, NR-17, NR-29 e NR-32. Ergonomia: conceito e evolução. Características do posto de trabalho. Ética profissional: 
comportamento social e de trabalho. Sigilo Profissional. Atribuições do Técnico de Enfermagem no Serviço Especializado de Medicina 
e Segurança no Trabalho (SESMT). Noções básicas de toxicologia. Técnicas fundamentais de enfermagem: atendimento de 
enfermagem em situações de emergência. Noções de Atendimento Pré-hospitalar-APH. Procedimentos de enfermagem nos 
diferentes processos de atendimento ao trabalhador. Administração em Enfermagem. Preparo e esterilização de material. Legislação 
em Saúde e Previdência Social. Sistema Único de Saúde - SUS. Lei Orgânica de Saúde - Lei 8080 e Lei Complementar 8142. Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador. Decreto 3048/99 da Previdência Social e alterações posteriores. Benefícios previdenciários. 
Acidente do Trabalho. CAT. Lei dos Portos (Lei 8.630, de 25 de fevereiro de 1993). 
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ANEXO V 
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO OU COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE QUE SE DECLARA PORTADOR 

 

REQUERIMENTO 
 

À Coordenação de Concurso Público, 

___________________________________________________________________________, candidato (a) inscrito(a) no 

Concurso Público da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, Inscrição nº. _______________, residente no(a) 

_______________________________________________________________________________________________,nº. ________, 

bairro _________________________________ cidade _______________________________________________________, fones 

(____) _______________________________________, requer: 

 

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

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

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

 

________________, ________ de ______________ de ________. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

RG: ____________________________ 

CPF: ___________________________ 

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

 

 
 
 

CAPA DE RECURSO 
 
SOLICITAÇÃO 
 
À Comissão Organizadora. 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:  ________________________________________________________________________________________  
Número de Inscrição:  ____________________________________________________________________________  
CPF: ________________________________________________________________________________________ 
Inscrito para o emprego de __________________________________________________, no Concurso Público para Provimento de 
Empregos Efetivos do Quadro de Pessoal da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, solicito, conforme 
especificações inclusas (assinalar e preencher, conforme o caso): 
[    ] revisão do indeferimento de inscrição 
[    ] revisão do Gabarito Oficial e/ou formulação de questões da Prova de Conhecimentos 
[    ] análise da Prova Discursiva 
[    ] revisão da convocação para Teste de Aptidão Física 
[    ] revisão do Resultado do Teste de Aptidão Física 
[    ] revisão da classificação no Concurso Público, indicada no Resultado Final 
[    ] ______________________________________________________________ 
 

_________________________, _____ de ____________ de ________. 
 

____________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

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

Código (para uso da FSADU): 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

ALEGAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

Código (para uso da FSADU): 
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ANEXO VII 

DOS CRITÉRIOS E COMPOSIÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
PARA O EMPREGO DE GUARDA MUNICIPAL 

1. DAS PROVAS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 
1.1. O Teste de Aptidão Física é composto dos seguintes testes: Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa (para os candidatos do 
sexo masculino), Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (para os candidatos do sexo feminino), Flexão 
abdominal (ambos os sexos), Corrida de doze minutos (ambos os sexos) e Natação (ambos os sexos). 
1.1.1. DO TESTE FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS NA BARRA FIXA (para os candidatos do sexo masculino): 
1.1.1.1. A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão e extensão de cotovelos na barra fixa obedecerá aos 
seguintes aspectos: 
a) Posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o candidato tomará 
posição na barra com empunhadura livre, mantendo os braços completamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas 
estendidas e pés sem contato com o solo. 
b) Execução: ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até ultrapassar com o queixo a parte 
superior da barra. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços. O corpo deve permanecer na posição 
vertical durante o exercício. 
1.1.1.2. A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: 
a) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o corpo e após o comando dado pelo 
auxiliar de banca; 
b) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros; 
c) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial; 
d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente neste momento será contada como uma 
execução completa e correta. A não-extensão total dos cotovelos, antes do início de uma nova execução, será considerado um 
movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato; 
e) para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será permitida, somente neste caso, a flexão dos joelhos; 
f) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para “descansar”. 
1.1.1.3. Será proibido ao candidato, quando da realização do teste dinâmico de barra: 
a) tocar com o (s) pé (s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções; 
b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; 
c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; 
d) apoiar o queixo na barra; 
e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento com os cotovelos 
totalmente estendidos. 
1.1.1.4. O auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao previsto 
neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta. 
1.1.1.5. A contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da banca examinadora. 
1.1.1.6. A pontuação obtida nesse teste será computada conforme quadro abaixo: 
 

NÚMERO DE 
REPETIÇÕES (NR) 

PONTUAÇÃO 
EQUIVALENTE 

 NÚMERO DE 
REPETIÇÕES (NR) 

PONTUAÇÃO 
EQUIVALENTE 

0 0  6 6 
1 1  7 7 
2 2  8 8 
3 3  9 9 
4 4  10 ou mais 10 
5 5    

 
1.1.2. DA FLEXÃO E EXTENSÃO DE COTOVELOS COM APOIO DE FRENTE SOBRE O SOLO (para os candidatos do sexo 
feminino) 
1.1.2.1. A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo 
obedecerá aos seguintes aspectos: 
a) Posição inicial: apoiando os joelhos sobre banco de 30 (trinta) cm de altura, a candidata se posiciona sobre o solo, em decúbito 
ventral, com o corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, indicadores paralelos voltados para a frente, braços estendidos com 
abertura entre as mãos um pouco maior que a largura biacromial, joelhos estendidos, pernas unidas e joelhos apoiados sobre um 
banco de 30 (trinta) cm de altura, dentro de uma faixa de 10 (dez) cm medidos a partir da borda do banco mais próxima do tronco da 
avaliada. 
b) Execução: À voz de comando “Iniciar o teste”, a avaliada flexionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente cinco 
centímetros do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas das mãos, devendo em seguida 
estender os cotovelos totalmente, novamente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início a nova repetição. 
1.1.2.2. Durante o teste, o corpo deve permanecer ereto, sendo que no caso de haver contato de outra parte do corpo, exceto as 
palmas das mãos, com o solo, durante sua execução, ou ainda a elevação ou abaixamento dos quadris com o intuito de descansar, a 
contagem será imediatamente interrompida, sendo consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele momento. 
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1.1.2.3. O objetivo do teste é verificar o número de repetições corretas que a candidata é capaz de executar continuamente. Durante 
eventuais interrupções do ritmo de execução, a candidata deverá permanecer na posição inicial, com braços estendidos. A maior ou 
menor proximidade entre os cotovelos e o tronco durante a fase de flexão de cotovelos fica a critério da avaliada. 
1.1.2.4. A pontuação obtida nessa prova será estabelecida conforme o quadro abaixo: 
 

NÚMERO DE 
REPETIÇÕES (NR) 

PONTUAÇÃO 
EQUIVALENTE 

 NÚMERO DE 
REPETIÇÕES (NR) 

PONTUAÇÃO 
EQUIVALENTE 

NR < 3 0  13 ≤ NR < 15 6 
3 ≤ NR < 5 1  15 ≤ NR < 17 7 
5 ≤ NR < 7 2  17 ≤ NR < 19 8 
7 ≤ NR < 9 3  19 ≤ NR < 21 9 

9 ≤ NR < 11 4  NR ≥ 21 10 
11≤ NR <13 5    

 
1.1.3. DA FLEXÃO ABDOMINAL (ambos os sexos): 
1.1.3.1. O teste de flexão abdominal terá a duração de 01 (um) minuto e será iniciado e terminado com um apito. A metodologia para 
a preparação e a execução do teste dinâmico para os candidatos do sexo masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: 
a) Posição inicial: candidato deitado de costas, na posição completamente horizontal de todo o corpo em relação ao solo, com as 
costas e a cabeça 
em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso das mão tocando o solo. 
b) Execução: após o silvo de apito, o candidato começará a primeira fase do movimento, realizando um movimento simultâneo, onde 
os joelhos 
deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão 
alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deverá voltar à posição 
inicial realizando o movimento inverso. O movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial, corresponderá a uma 
unidade de execução. 
1.1.3.2. A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações: 
a) Um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas; quando o exercício não atender ao previsto 
neste Edital, o auxiliar de banca repetirá o número da última repetição realizada de maneira correta; 
b) A contagem a ser considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da banca examinadora; 
c) Ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares (com os joelhos completamente estendidos) também 
devem tocar o solo; 
d) Cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente aí será contada uma execução completa; 
e) Na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, o tronco deve ser flexionado e os 
cotovelos alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo; 
f) Somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o término da prova, o candidato estiver 
no meio da execução, esta não será computada. 
1.1.3.3. A pontuação obtida nessa prova será estabelecida conforme os quadros abaixo: 
 

MASCULINO  FEMININO 
NÚMERO DE 

REPETIÇÕES (NR) 
PONTUAÇÃO 

EQUIVALENTE 
 NÚMERO DE 

REPETIÇÕES (NR) 
PONTUAÇÃO 

EQUIVALENTE 
NR < 10 0  NR < 5 0 

10 ≤ NR < 15 1  5 ≤ NR < 10 1 
15 ≤ NR < 20 2  10 ≤ NR < 15 2 
20 ≤ NR < 25 3  15 ≤ NR < 20 3 
25 ≤ NR < 30 4  20 ≤ NR < 25 4 
30 ≤ NR < 35 5  25 ≤ NR < 30 5 
35 ≤ NR < 40 6  30 ≤ NR < 35 6 
40 ≤ NR < 45 7  35 ≤ NR < 40 7 
45 ≤ NR < 50 8  40 ≤ NR < 45 8 
50 ≤ NR < 55 9  45 ≤ NR < 50 9 

NR ≥ 55 10  NR ≥ 50 10 
 
1.1.4. DA CORRIDA DE DOZE MINUTOS (ambos os sexos): 
1.1.4.1. O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida. A prova será 
realizada em local com identificação da metragem ao longo do trajeto, com intervalos de 100 m (cem metros). 
1.1.4.2. A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os candidatos dos sexos masculino 
e feminino obedecerão aos seguintes critérios: 
a) O candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e 
depois prosseguir; 
b) Os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito; 
c) Não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; 
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d) Após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a 
presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido 
transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova; 
1.1.4.3. A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em consideração as seguintes observações: 
a) O tempo oficial da prova será controlado por relógio do coordenador da prova, sendo o único que servirá de referência para o início 
e término da mesma; 
b) Orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato não pare bruscamente a corrida, evitando ter um mal súbito 
e que continue 
a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término 
da prova; 
c) A distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela banca examinadora. 
1.1.4.4. Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos: 
a) Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.); 
b) Deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito encerrando a prova; 
c) Não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida; 
d) Abandonar a pista antes da liberação do fiscal. 
1.1.4.5. A pontuação obtida nessa prova será estabelecida conforme os quadros abaixo: 
 

MASCULINO  FEMININO 
Distância percorrida nos  
12 min (DP) em metros 

Pontuação 
Equivalente 

 Distância percorrida nos  
12 min (DP) em metros 

Pontuação 
Equivalente 

DP < 2.100 0  DP < 1.800 0 
2.100 ≤ DP < 2.200 1  1.800 ≤ DP < 1.900 1 
2.200 ≤ DP < 2.300 2  1.900 ≤ DP < 2.000 2 
2.300 ≤ DP < 2.400 3  2.000 ≤ DP < 2.100 3 
2.400 ≤ DP < 2.500 4  2.100 ≤ DP < 2.200 4 
2.500 ≤ DP < 2.600 5  2.200 ≤ DP < 2.300 5 
2.600 ≤ DP < 2.700 6  2.300 ≤ DP < 2.400 6 
2.700 ≤ DP < 2.800 7  2.400 ≤ DP < 2.500 7 
2.800 ≤ DP < 2.900 8  2.500 ≤ DP < 2.600 8 
2.900 ≤ DP < 3.000 9  2.600 ≤ DP < 2.700 9 

DP ≥ 3.000 10  DP ≥ 2.700 10 
 
1.1.5. DA NATAÇÃO (ambos os sexos): 
1.1.5.1. O teste de natação de 25 metros será realizado em piscina e a metodologia para a preparação e a execução do teste de 
natação para os candidatos dos sexos masculino e feminino será constituída de: 
a) ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se em pé, fora da piscina; 
b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato deverá saltar na piscina e nadar 25 metros em nado 
livre; 
c) a chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada. 
1.1.5.2. Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação: 
a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; 
b) parar de nadar durante o teste; 
c) dar ou receber qualquer ajuda física; 
d) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação. 
1.1.5.3. Durante o teste de natação os candidatos do sexo feminino e masculino deverão percorrer a distância mínima de 25 metros. 
1.1.5.4. A pontuação obtida nessa prova será estabelecida conforme os quadros abaixo: 
 

Candidatos do Sexo Masculino  Candidatos do Sexo Feminino 

Tempo atingido nos 25 metros 
(T) em segundos  

Pontuação 
Equivalente  

Tempo atingido nos 25 metros 
(T) em segundos  

Pontuação 
Equivalente 

T > 65 0  T > 70 0 
60 < T ≤ 65 1  65 < T ≤ 70 1 
55 < T ≤ 60 2  60 < T ≤ 65 2 
50 < T ≤ 55 3  55 < T ≤ 60 3 
45 < T ≤ 50  4  50 < T ≤ 55  4 
40 < T ≤ 45  5  45 < T ≤ 50  5 
35 < T ≤ 40  6  40 < T ≤ 45  6 
30 < T ≤ 35  7  35 < T ≤ 40  7 
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Candidatos do Sexo Masculino  Candidatos do Sexo Feminino 

Tempo atingido nos 25 metros 
(T) em segundos  

Pontuação 
Equivalente  

Tempo atingido nos 25 metros 
(T) em segundos  

Pontuação 
Equivalente 

25 < T ≤ 30  8  30 < T ≤ 35  8 
20 < T ≤ 25  9  25 < T ≤ 30  9 

T ≤ 20  10  T ≤ 25  10 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
2.1. As provas do Teste de Aptidão Física serão realizadas em tentativa única. 
2.2. A contagem oficial de tempo, de distância percorrida, de número de repetições de exercícios e de tempo decorrido durante cada 
prova será, exclusivamente, realizada pela banca. 
2.3. O candidato poderá obter pontuação 0 (zero) em qualquer prova, e não estará impedido de realizar as demais provas, já que 
poderá atingir a pontuação mínima de 20 pontos, somando-se o resultado das demais provas. 
2.4. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, 
luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados 
em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado. 
2.5. Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que obtiver, no somatório dos pontos obtidos nas 04 (quatro) 
provas, no mínimo 20 (vinte) pontos. 
2.6. Será considerado INAPTO no Teste de Aptidão Física o candidato que deixar de realizar alguma das provas ou que obtiver, no 
somatório dos pontos obtidos nas 04 (quatro) provas, pontuação inferior a 20 (vinte) pontos. 
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ANEXO VIII 

MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE 
 
  
  
  

Atesto que o (a) Sr. (a)  _____________________________________________________________________________ 

sexo feminino (    ), sexo masculino  (     ), portador (a) da Carteira de Identidade nº. ______________________, encontra-se, no 

momento do presente Exame Médico, em perfeitas condições físicas para realizar o Teste de Aptidão Física, citado no EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO/ EMAP nº. 001, de 12/09/2012 do Concurso Público para Provimento de Empregos Efetivos da Empresa 

Maranhense de Administração Portuária - EMAP.  

  

  

  

___________________________, __________ de ___________________________ de  2012. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Assinatura e CRM 



 
 

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA – EMAP 
CNPJ n. 03.650.060/0001- 48 

 

EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO nº. 001, de 12/09/2012  
 

Fls. 29 

ANEXO IX 
PARÂMETROS PARA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA PARA TODOS OS EMPREGOS 

 

Competências Critérios / Nível Alcançado 
Pontuação 
por Nível 

Alcançado 

I 
Obediência à 
proposta de 

redação 
(Até 20% do 

total de 
pontos) 

Desenvolve tangencialmente o tema em um texto que apresenta características do tipo de texto 
dissertativo-argumentativo; ou apresenta embrionariamente o tipo de texto dissertativo-
argumentativo (sem “fugir” do tema). 

0,5 

Desenvolve razoavelmente o tema, a partir de considerações próximas do senso comum ou por 
meio de paráfrases dos textos-estímulo, e domina precária / razoavelmente o tipo de texto 
dissertativo-argumentativo. 

1,0 

Desenvolve bem o tema, mesmo apresentando argumentos previsíveis, e domina bem o tipo de 
texto dissertativo-argumentativo, com indícios de autoria. 1,5 

Desenvolve muito bem o tema, a partir de um projeto pessoal de texto e de um repertório cultural 
produtivo; domina muito bem o tipo de texto dissertativo-argumentativo. 2,0 

II 
Coesão 

(Até 30% do 
total de 
pontos) 

Articula precariamente as partes do texto. 0,5 

Articula razoavelmente as partes do texto, apresentando problemas frequentes na utilização dos 
recursos coesivos. 1,0 

Articula bem as partes do texto (ainda que apresente problemas pontuais na utilização dos recursos 
coesivos). 2,0 

Articula muito bem as partes do texto, demonstrando satisfatório domínio na utilização dos recursos 
coesivos. 3,0 

III 
Coerência 

(Até 30% do 
total de 
pontos) 

Apresenta informações, fatos e opiniões precariamente relacionados ao tema. 0,5 

Apresenta informações, fatos e opiniões razoavelmente relacionados a um embrião de projeto de 
texto e / ou limita-se a reproduzir os elementos fornecidos pela proposta de redação. 1,0 

Seleciona informações, fatos, opiniões e argumentos, relacionando-os ao seu projeto de texto. 2,0 

Seleciona, interpreta e organiza informações, fatos, opiniões e argumentos, estabelecendo uma 
relação produtiva entre essa seleção e seu projeto de texto. 3,0 

IV 
Domínio da 
norma culta 
(Até 20% do 

total de 
pontos) 

Demonstra conhecimento precário da norma culta: inadequação na escolha da variedade 
linguística, graves e frequentes desvios gramaticais e transgressões inaceitáveis das convenções 
da escrita. 

0,5 

Demonstra conhecimento razoável da norma culta: problemas na escolha da variedade linguística; 
desvios gramaticais e transgressões das convenções da escrita pouco aceitáveis nessa etapa de 
escolaridade. 

1,0 

Demonstra bom domínio da norma culta (ainda que com pontuais desvios gramaticais ou 
transgressões pontuais das convenções da escrita). 1,5 

Demonstra muito bom domínio da norma culta (ainda que com um ou outro deslize relativo à norma 
gramatical ou às convenções da escrita). 2,0 

Pontuação Máxima Possível 10,0 

 


