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ESTADO DO CEARA 

MUNICIPIO DE MADALENA 
EDITAL 001/2011 DE 09/11/11 

ANEXO I 
CARGOS EM CONCURSO 

 
GRUPO I 

 
                      ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - ADO 
 

CARGO 
CARGA 
H/ SEM. 

Nº DE 
VAGAS 

VENCIMENTO 
BASE 

QUALIFICAÇÃO EXIGIDA 
TAXA 

DE 
INSC 

Agente de Administração 40 2 621,50 Ensino Médio completo 40,00 

Assistente de 
Administração 

40 8 (**) 819,50 
Ensino Médio completo e 

conhecimento na área 
60,00 

Auxiliar de Serviços Gerais 40 34 (**) 545,00 Alfabetizado 30,00 

Desenhista Técnico 40 1 819,50 
Ensino Médio completo e 

conhecimento na área 
60,00 

Fiscal de Obras 40 1 799,70 
Ensino Médio completo com 

conhecimentos na área 
60,00 

Gari 40 10 (*) 545,00 Alfabetizado 30,00 

Jardineiro 40 2 545,00 Alfabetizado 30,00 

Motorista Categoria D 40 5 (**) 726,50 
Alfabetizado com Habilitação 

Profissional Categoria D 
60,00 

Operador de Computador 40 1 618,47 

Ensino Médio completo com 
conhecimentos na área e curso 

especifico com carga horária 
mínima de 120 horas 

60,00 

Operador de Trator 40 1 618,47 
Alfabetizado com Habilitação 

Profissional Categoria D 
60,00 

Recepcionista 40 7 (**) 545,00 Nível Médio completo 50,00 

Secretário Escolar 40 2 (**) 660,05 Curso de Secretariado Escolar 60,00 

Técnico Agrícola 40 1 896,50 
Curso Técnico Agrícola e Registro 

profissional 
60,00 

Vigia 40 25 (**) 545,00 Alfabetizado 
30,00 

 
 

OBSERVAÇÃO: 

 (*) NAS VAGAS PREVISTAS PARA O CARGO DE GARI, UMA É DESTINADA AO PORTADOR DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 (**)  AS VAGAS ASSINALADAS ESTÃO DISTRIBUIDAS EM LOCALIDADES, CONFORME 

QUADRO ABAIXO. 
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CARGO 

VAGAS 

SEDE 
CACIMBA 

NOVA 

CAJA-

ZEIRAS 
MACAOCA MEL 

PAUS 

BRANCOS 
QUIETO 

SALGA-

DINHO 
UNIÃO TOTAL 

AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO 

2                  2  

ASSISTENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO 

4 1       1 1 1   8 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

21 (*) 1 2 2   4 2 1 1 34 

DESENHISTA TÉCNICO 1 
        

1 

FISCAL DE OBRAS 1 
        

1 

GARI 10 
        

10 

JARDINHEIRO 2 
        

2 

MOTORISTA 
CATEGORIA D 

4   1             5 

OPERADOR DE 
COMPUTADOR 

1 
        

1 

OPERADOR DE TRATOR 1 
        

1 

RECEPCIONISTA 2 1 1 1 1 1       7 

SECRETARIO ESCOLAR           1 1     2 

TÉCNICO AGRÍCOLA 1 
        

1 

VIGIA 9 2 4 2   3 2 2 1 25 

 

                  OBSERVAÇÃO: (*) NAS VAGAS PREVISTAS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 

UMA É DESTINADA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 

 

GRUPO II 
ATIVIDADES AUXILIARES DE SAÚDE - AAS 

 

 
ATIVIDADES DE CARGO 

 
CARGA 
H/ SEM. 

 
Nº DE 

VAGAS 

 
VENCIMENTO 

BASE 

 
QUALIFICAÇÃO EXIGIDA 

TAXA 
DE 

INSC 

Agente Comunitário de 
Saúde  

40 3 (*)(**) 545,00 Ensino Fundamental 40,00 

Agente de Endemias 40 04 545,00 Ensino Fundamental 40,00 

Técnico em Enfermagem 40 10 (*) 727,00 
Técnico em Enfermagem com 

Registro Profissional 
60,00 

 

Técnico em Saúde Bucal 40 2 (*) 727,00 
Técnico de Saúde Bucal com 

Registro Profissional 
60,00 

 

OBSERVAÇÃO: (*)  NAS VAGAS PREVISTAS PARA O CARGO DE GARI, 01 (UMA) É DESTINADA AO 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
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CARGO 

VAGAS 

SEDE 
CACIMBA 

NOVA 
CAJA-

ZEIRAS 
VÁRZEA 
ALEGRE 

NOVA 
 VIDA 

PAUS 
BRANCOS 

SABONETE 
MACAOCA 

SALGA-
DINHO 

SÃO 

 GERARDO 
TOTAL 

Agente Comunitário de 
Saúde    

  1 1 
 

1 
 

  3 

Agente de Endemias 4 
        

4 

Técnico de 
Enfermagem 

5 
 

1 
 

  1 1 1 1 10 

Técnico em Saúde 
Bucal 

1 1 
 

            2 

 
(**) Além da qualificação mínima prevista, os candidatos a esse cargo, deverão residir pelo menos 2 
anos, no ato da inscrição,  nas  áreas de abrangência  em  uma  das  localidades, definidas abaixo, e 
que não poderão residir em outra área, enquanto permanecer no cargo,  e  apresentar  os  requisitos  
estabelecidos  no  artigo   6º da  Lei  Federal   nº 11.350  de  5  de   outubro de 2006,  observadas as 
disposições previstas na Emenda  Constitucional  nº 51 de 14 de fevereiro de 2006. 
TERRITORIZAÇÃO DO CARGO DE  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

MICRO ÁREA LOCALIDADES VAGAS 

1 
VÁRZEA ALEGRE (Várzea Alegre, Filipinas, Golfs, Riacho Verde e 
Massapê) 

1 

2 NOVA VIDA (Nova Vida I e Nova Vida II) 1 

3 SABONETE/MACAÓCA (Sabonete) 
1 
 

 

                                                                           GRUPO III 

                                                 ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS 
 

CARGO 
CARGA 
H/ SEM. 

Nº DE 
VAGAS 

VENCIMENTO 
BASE 

QUALIFICAÇÃO EXIGIDA 
TAXA 

DE 
INSC 

Assistente Social 40 1 (*) 2.160,00 
Curso Superior de Serviços 

Social e Registro 
Profissional 

100,00 

Fonoaudiólogo 40 1 (*) 2.160,00 
Curso Superior de 

Fonoaudiologia  
    e Registro   Profissional 

100,00 

Psicólogo 40 2 (*) 2.160,00 
Curso Superior de Psicologia e  

Registro Profissional 
100,00 

Veterinário 40 1 (*) 2.500,00 
Curso Superior de Medicina 

Veterinária e Registro 
Profissional 

100,00 

OBSERVAÇÂO: (*) As vagas disponibilizadas nos cargos assinalados são para a sede. 
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GRUPO IV 

ATIVIDADES DE MAGISTERIO – MAG 
 

CARGO 
CARGA 
H/ SEM. 

Nº DE 
VAGAS 

VENCIMENTO 
BASE 

QUALIFICAÇÃO EXIGIDA 
TAXA 

DE 
INSCRIÇÃO 

Prof. Educ. Básica 
Series Iniciais do Ens. 
Fundamental 

20 47(*) 747,25 Curso Superior de Pedagogia 80,00 

Prof. Educ. Básica 
Ciências 

20 7(*) 747,25 
Curso de Licenciatura Plena 

em Ciências 
80,00 

Prof. Educ. Básica 
Geografia 

20 8(*) 747,25 
Curso de Licenciatura Plena 

em Geografia 
80,00 

Prof. Educ. Básica 
História 

20 7(*) 747,25 
Curso de Licenciatura Plena 

em História 
80,00 

Prof. Educ. Básica 
Língua Portuguesa 

20 9(*) 747,25 
Curso de Letras Língua 

Portuguesa 
80,00 

Prof. Educ. Básica 
Matemática 

20 8(*) 747,25 
Curso de Licenciatura Plena 

em Matemática 
80,00 

Psícopedagogo 40 1 1.440,00 
Curso Superior de Pedagogia 

com Especialização em 
Psicopedagogia 

100,00 

 

(*)  AS VAGAS ASSINALADAS ESTÃO DISTRIBUIDAS EM LOCALIDADES, CONFORME QUADRO 

ABAIXO 

 

CARGOS 

VAGAS 

SEDE 
CAJA-

ZEIRAS 

MACA-

OCA 

PAUS 

BRANCOS 
QUIETO 

SALGA-

DINHO 
UNIÃO TOTAL 

Prof. Educ. Básica Series 
Iniciais do Ensino 
Fundamental 

20(*) 6 6 5 2 3 5 47 

Prof. Educ. Básica 
Ciências 

2 1 
 

1 2 
 

1 7 

Prof. Educ. Básica 
Geografia 

2 1 1 1 2 
 

1 8 

Prof. Educ. Básica 
História 

2 1 
 

1 2 1 
 

7 

Prof. Educ. Básica 
Língua Portuguesa 

2 
  

1 3 2 1 9 

Prof. Educ. Básica 
Matemática 

2 1 
 

1 2 1 1 8 

Psicopedagogo 1 
      

1 

 
        OBSERVAÇÃO: (*)  NAS VAGAS PREVISTAS PARA O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA  SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, UMA É DESTINADA AO PORTADOR DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS. 
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ESTADO DO CEARA 
MUNICIPIO DE MADALENA 

EDITAL 001/2011 DE 09/11/11 
  ANEXO II 

DISCRIMINAÇÃO DE TITULOS 
 
 
 
 
 
 
1. Cursos de Capacitação  - 20 a 39 horas de duração  ( 0,20 pontos por curso )  

( Informar titulo do Curso, local de realização, instituição promotora e carga horária) 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 
2. Cursos de Capacitação  - 40 a 80 horas de duração  ( 0,30 pontos por curso )  

 ( Informar titulo do Curso, local de realização, instituição promotora e carga horária) 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 

3. Cursos de Capacitação  - acima de  80 horas de duração  ( 0,50 ponto por curso )  
 ( Informar titulo do Curso, local de realização, instituição promotora e carga horária) 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 
4. Curso de Especialização  -  ( 1,00 pontos)  

 ( Informar titulo do Curso, local de realização, instituição promotora e carga horária) 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 
5. Curso de Mestrado  -  ( 1,50 pontos)  

 ( Informar titulo do Curso, local de realização, instituição promotora e carga horária) 

Titulo do Curso 
 

Local de Realização Instituição Promotora Período 
 
  

 

CANDIDATO CPF 

CARGO INSCRIÇÃO 
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6. Experiência comprovada no Cargo 0,20 pontos por ano, de efetivo exercício, até o limite de 10  

anos. 

Órgão/Empresa 
 

Período de experiência   Tempo de experiência  Pontuação 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

 
TOTAL DE PONTOS DA PROVA DE TITULOS ___________ PONTOS 

 Serão desprezados os pontos que excederem ao limite de 6,50 pontos, para os cargos de 
Magistério e de Nível Superior e de 2 pontos, para os demais cargos. 

 
ATENÇÃO:  1. Os documentos comprobatórios dos títulos discriminados,deverão ser anexados a este 

formulário, sob pena de não ser considerada sua pontuação. 
 
 2. Apresentação dos títulos pelos candidatos, far-se-á, somente, durante o período 

estabelecido, na forma do item 3.26, deste Edital, através da entrega dos documentos 
comprobatório, junto ao formulário discriminativo, pelo candidato, a Comissão Organizadora do 
Concurso, no período a ser divulgado, após a realização das provas. A entrega de títulos, fora 
do prazo estipulado, será desconsiderado, na Prova de Títulos. 

  
 3.   A pontuação total dos títulos só será contabilizada para os candidatos aprovados nas 

provas objetivas.   
 
____________________________________________________________________________________ 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 Declaro, sob as penas da Lei, que os títulos relacionados, neste documento, são a 
expressão fiel da verdade e que estão comprovados, mediante cópias autenticadas, em Anexo, para fins de 
atribuição de pontos, na Prova de Títulos. Tenho pleno conhecimento de todas as normas, deste Edital, do 
qual este formulário é parte integrante. 

 
Madalena, ____ de ____________ de 2011 

 
 

_____________________________________________ 
(assinatura do candidato) 
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ESTADO DO CEARA 
MUNICIPIO DE MADALENA 

EDITAL 001/2010 DE 09/11/11 
ANEXO III 

CONTEUDO PROGRAMATICO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

NÍVEL DE ALFABETIZADO 
 

MATEMÁTICA: 

 Medida de tempo 

 Multiplicativos 

 Operações fundamentais com números 
naturais 

 Resoluções de problemas com quatro 
operações 

 Sistema Monetário Brasileiro 

 Sistema de numeração 

 Expressões numéricas simples 
 
PORTUGUÊS: 

 Alfabeto 

 Aumentativo e Diminutivo 

 Divisão Silábica 

 Flexão Nominal: gênero e número 

 Numerais 

 Provérbios 

 Sinônimos e Antônimos 
 

PERFIL DO MUNICIPIO 

 História do Município de Madalena 

 Aspectos religiosos no Município  

 Aspectos  econômicos e demográficos 

 Aspectos culturais 

 Localização Geográfica  

 Aspectos Turísticos 
 

 

NÍVEIS  MÉDIO COMPLETO E  PROFISSIONALIZANTE 
 

MATEMÁTICA 

 Equações de 1º e 2º Graus 

 Juros simples e compostos 

 Médias (aritmética simples e ponderada). 

 Porcentagem 

 Potenciação 

 Radiciação 

 Razão e Proporção 

 Regra de sociedade 

 Regra de três (simples e compostas) 

 Resolução de problemas 

 Sistema Legal de Medidas 

 Divisão Proporcional 
 
PORTUGUÊS 
1- FONÉTICA 

 Acentuação gráfica 

 Classificação dos vocábulos, quanto à 
posição do acento tônico. 

 Crase 

 Dígrafos 

 Divisão silábica 

 Encontros consonantais 

 Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e 
hiato 

 Fonema (vogais, consoantes e semivogais) 

 Ortografia 
2- MORFOLOGIA 

 Adjetivo 

 Advérbio 

 Artigo 

 Conjunção 

 Numeral 

 Preposição 

 Pronome 

 Substantivo 

 Verbo 
3- PONTUAÇÂO 
4- SEMANTICA 

 Antônimos e sinônimos 

 Homônimos e parônimos 
5- SINTAXE 
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 Concordância (nominal e verbal) 

 Orações (nominal e verbal) 

 Termos da oração 
6- INTERPRETAÇÂO DE TEXTOS 

 
NOÇÕES DE INFORMATICA 

 Noções de microcomputador; dispositivos 
de entrada e saída, periféricos; 

 Ambiente MS-Windows; execução de 
aplicativos e acessórios; manipulação de 
arquivos e pastas; 

 MS-Word; utilização de janelas e menus; 
barra de ferramentas; operações com 
arquivos; criação e utilização de modelos de 
documentos; configuração de página; 
impressão de documentos; edição de 
textos; voltar e repetir últimos comandos; 
exibição da página; características e modos 
de exibição; utilização do Zoom; utilização 
da régua; utilização de cabeçalho e rodapé; 
formatação no Word; 

 Noções de Excel - criação e manipulação de 
tabelas. 

 Noções a respeito de vírus de computador – 
Definição e programas antivírus. 

 Noções de acesso à Internet. 

 WINDOWS XP  2002 
 
SAÚDE PÚBLICA 
ESPECIFICO 

 Noções básicas sobre Saúde Pública 

 Saúde do Idoso 

 Indicadores epidemiológicos 

 Parâmetros pertinentes ao Programa  
Saúde da Família 

 Doenças sexualmente transmissíveis 

 Campanhas de Imunizações 

 Doenças infecciosas  
LEGISLAÇÃO 

 Constituição Federal de1988 (arts. 196 a 
200 ) 

 Lei 8080 de 19/09/90 – do Sistema Único de 
Saúde 

 Lei 8142 de 28/12/80 

 Controle do câncer de colo de útero e mama   

 Redução da mortalidade infantil 

 Política Nacional de Atenção Básica – 
Portaria nº 648/GM de 28/3/2006 

 Saneamento ambiental. 

 
                                                          

PERFIL DO MUNICIPIO 

 História do Município de Madalena 

 Aspectos religiosos no Município  

 Aspectos  econômicos e demográficos 

 Aspectos culturais 

 Localização Geográfica  

 Aspectos Turísticos 
 

NÍVEL SUPERIOR    
PORTUGUÊS 
1- FONÉTICA 

 Acentuação gráfica 

 Classificação dos vocábulos, quanto à 
posição do acento tônico 

 Crase 

 Dígrafos 

 Divisão silábica 

 Encontros consonantais 

 Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e 
hiato 

 Fonema (vogais, consoantes e semivogais) 

 Ortografia 
2- MORFOLOGIA 

 Adjetivo 

 Advérbio 

 Artigo 

 Conjunção 

 Numeral 

 Preposição 

 Pronome 

 Substantivo 

 Verbo 
3- PONTUAÇÂO 
4- REGÊNCIA 

 Nominal 

 Verbal 
5- SEMANTICA 

 Antônimos e sinônimos 

 Homônimos e parônimos 
6- SINTAXE 

 Concordância (nominal e verbal) 

 Orações (nominal e verbal) 

 Termos da oração 
7- INTERPRETAÇÂO DE TEXTO 
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NOÇÕES DE INFORMATICA 

 Noções de microcomputador; dispositivos 
de entrada e saída, periféricos; 

 Ambiente MS-Windows; execução de 
aplicativos e acessórios; manipulação de 
arquivos e pastas; 

 MS-Word; utilização de janelas e menus; 
barra de ferramentas; operações com 
arquivos; criação e utilização de modelos de 
documentos; configuração de página; 
impressão de documentos; edição de 
textos; voltar e repetir últimos comandos; 

exibição da página; características e modos 
de exibição; utilização do Zoom; utilização 
da régua; utilização de cabeçalho e rodapé; 
formatação no Word; 

 Noções de Excel - criação e manipulação de 
tabelas. 

 Noções a respeito de vírus de computador – 
Definição e programas antivírus. 

 Noções de acesso à Internet. 

 WINDOWS XP  2002 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 

GRUPO I 
ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 

 

CARGO: ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO  

ESPECIFICO 
Noções de Direito Administrativo. Administração 
pública: princípios básicos. Poderes 
administrativos: poder vinculado; poder 
discricionário; poder hierárquico; poder 
disciplinar; poder regulamentar; poder de 
polícia; uso e abuso do poder. Serviços 
Públicos: conceito e princípios. Ato 
administrativo: conceito, requisitos e atributos; 

anulação, revogação e convalidação; 
discricionariedade e vinculação. Contratos 
administrativos: conceito e características. Lei 
nº 8.666/93 e alterações. Servidores públicos: 
cargo, emprego e função públicos. 
Administração: Conceito. Funções 
(planejamento, organização, direção e controle).

CARGO: DESENHISTA TÉCNICO 

ESPECIFICO 
1. Desenho Técnico: 1 Projeto de 
arquitetura. 1.1 Métodos e técnicas de desenho 
e projeto de arquitetura (Leitura e interpretação 
de desenho, Utilização de materiais, Projeção 
ortogonal, Plantas, Cortes, Fachadas, Escalas, 
Implantação, Projeto de criação, Desenho de 
interiores, Perspectivas, lay-out 
Estudos de revestimentos e fachadas, 1.2 
aplicabilidade do AutoCAD 2000. 1.3 Informática 
aplicada à arquitetura, 2 projetos 
complementares: Métodos e técnicas de 
desenho e projeto de complementares 2.1 

Instalações elétricas e hidrossanitárias. 2.2 
Elevadores. 2.3 ventilação/exaustão. 2.4 Ar 
condicionado. 2.5 Telefonia. 2.6 Prevenção 
contra incêndio. 3 Coberturas, fechamentos e 
revestimentos: 3.1 Métodos e técnicas de 
desenho de coberturas metálicas e de madeira 
3.2 Esquadrias. 3.3 Pisos e revestimentos. 4 
Legislação sobre normas de desenho técnico: 
4.1 Normas técnicas. 4.2 Legislação urbanística 
5 dimensionamento e programação dos 
equipamentos públicos e comunitários. 6 
Cálculo de área e volume de construções. 
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CARGO: FISCAL DE OBRAS 

ESPECIFICA 
Código de Posturas do Município: 
Funcionamento de Clubes Recreativos; 
Horário e Forma de Funcionamento de Bancas 
de Jornal, Teatros, Circos, Farmácias, Parques, 
etc; 
Comercio Ambulante;  
Aferição de Pesos e Medidas; 
Visita em Estabelecimentos em geral que 
produzam bens, Mercadorias ou serviços para 
consumo; 

Função Social da Propriedade; 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
Urbano; 
Desapropriação e Servidão; 
Operações Urbanas; 
Infra-Estrutura e Serviços Urbanos; 
Assuntos relativos  arquitetura e construção civil 

 

CARGO: MOTORISTA D  e OPERADOR DE TRATOR 

ESPECÍFICA 
Regras básicas de direção e disciplina de 
trânsito; 
Conhecimento da Legislação de Trânsito: 
Código Nacional e disposições legais 
complementares; 
Sinalização de trânsito: conhecimento da 
sinalização viária oficialmente adotada, em 

placas, marcação do solo, semáforos, gestos e 
sinais sonoros; 
Direção Defensiva; 
Primeiros Socorros; 
Noções básicas de mecânica, manutenção e 
conservação de veículos motorizados 

 

CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 

ESPECÍFICA 
- Noções de microcomputador: componentes 
internos, dispositivos de entrada e saída, 
periféricos; 
- Ambiente MS-Windows: Execução de 
aplicativos e acessórios; manipulação de 
arquivos e pastas; uso dos recursos da rede. 
- MS-Word; utilização de janelas e menus; 
barra de ferramentas; operações com arquivos; 
criação e utilização modelo de documentos; 
configuração de página; impressão de 
documentos e configuração da impressora; 

edição de textos; voltar e repetir últimos 
comandos; exibição da página; características e 
modos de exibição; utilização do Zoom; 
utilização da régua; utilização de cabeçalho e 
rodapé; formatação no Word; 
- Noções de Excel - criação e manipulação de 
tabelas. 
- Noções  a respeito de vírus de computador 
– Definição e programas antivírus. 
- Noções de acesso à Internet. 

 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 

ESPECIFICA 
Administração Escolar: 
- Controle de freqüência dos corpos docente 

e discente 
- Controle sobre arquivamento de processos 

em geral 
- Assistência e apoio material para o corpo 

docente 
- Atendimento em relação ao corpo discente 
- Controle sobre suprimento de material 

necessário ao funcionamento da escola 
Indicadores Educacionais: 
-    Controle sobre os dados necessários à 

determinação de taxas   educacionais  ( 

matriculas, movimentação de alunos, 
repetência, evasão de alunos e outras).  

- Participação, junto à direção escolar, na 
determinação dos indicadores educacionais. 

Noções de Estatística: 
- Calculo de medidas de tendência central  ( 

medias aritméticas e ponderadas) 
- Elaboração de tabelas e gráficos 

estatísticos 
Legislação Básica do Ensino: 
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96. 
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- Medida Provisória nº 2.100-32 de 
24/05/2001. 

- Plano de Carreiras e Remuneração do 
Magistério. 

- Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores 
Municipais. 

- Lei nº  0.424/96, de 24/12/96 – Fundo de 
Manutenção ao Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do 
Magistério.

 

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

ESPECIFICA 
Ciência das plantas daninhas; 
Manejo integrado de pragas. Uso seguro e 
correto de agrotóxicos e afins; 
Zonas de baixa prevalência de pragas; 
Agricultura orgânica. Organismos 
geneticamente modificados; 
Armazenamento e transporte de produtos de 
origem vegetal, seus produtos, subprodutos e 
resíduos de valor econômico; 

Metodologia de amostragem e análise de 
produtos de origem vegetal; 
Legislação Federal sobre defesa sanitária 
vegetal; 
Padronização e classificação de produtos de 
origem vegetal.

 
GRUPO II 

ATIVIDADES AUXILIARES DE SAÚDE 
 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

ESPECIFICA

Princípios e Diretrizes do Sistema Único de 
Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Política 
nacional de Atenção Básica – PNAB - Portaria 
nº 648/GM/2006, (Atribuições do ACS); 
Atribuições e postura profissional do ACS; 
Cadastramento familiar e 
mapeamento:finalidade e instrumentos; 
Conceito de territorialização, micro área e área 
de abrangência; Diagnóstico comunitário; 
Principais problemas de saúde da população e 
recursos existentes para o enfrentamento dos 
problemas; Pessoas portadoras de 
necessidades especiais; abordagem; Medidas 

facilitadoras de inclusão social e direitos legais; 
Saúde da criança, do adolescente, da mulher, 
do adulto e do idoso; Educação em saúde; 
Conceitos e instrumentos; Abordagem 
comunitária: mobilização e participação 
comunitária em saúde; Estatuto do idoso; 
Acolhimento e vínculo; Visita domiciliar; 
Estratégia saúde da família; Doenças 
sexualmente transmissíveis. Verminoses. 
Doenças transmissíveis pela contaminação da 
água e do solo. Doenças transmissíveis por 
insetos. O sistema do corpo humano. Higiene, 
saúde e prevenção das doenças contagiosas. 

 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

ESPECIFICA 
Prevenção e Controle de Saúde Pública; 
Enfermidades transmitidas entre animais e o 
homem; 

Agravos ao homem pela ação de animais 
peçonhentos; 
Vacinação 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM  

ESPECIFICA: 
Noções gerais de anatomia e fisiologia 
humanas. Noções de histologia dos tecidos. 
Epitelial: de revestimento e glandular. Muscular: 
liso e estriado. Nervoso. Conjuntivo: substância 
fundamental, fibras colágenas, fibras elásticas, 

fibras reticulares, tecido adiposo, tecido 
cartilaginoso, tecido e sistema retículo 
endotelial. Anatomia macroscópica: registro, 
descrição, cortes, acondicionamento. 
Procedimentos técnicos de enfermagem. 
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Enfermagem na administração de 
medicamentos. Técnicas básicas de 
enfermagem. Assistência de enfermagem em 
saúde mental. Biossegurança nas Ações de 
Saúde. Conceitos e princípios de assepsia, anti-
sepsia, desinfecção, descontaminação e 
esterilização. Atendimento de emergência e 
primeiros socorros. Programas de Saúde: pré-

natal, puericultura, imunização, hipertensão, 
diabetes, tuberculose, hanseníase, cólera, 
hepatite, dengue, meningite e leptospirose, 
DST/AIDS, adolescentes, prevenção de câncer 
cérvicouterino e planejamento familiar. Conduta 
ética dos profissionais da área de saúde. 
 
 

 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

ESPECIFICA
Princípios da higiene dental; 
Métodos de prevenção de cárie e da doença 
periodental; 
Terapêutica medicamentosa na rotina de 
tratamento das principais infecções bucais; 
Terapêutica de emergência/urgência em 
odontologia; 
Medidas de precaução universal: lavagem de 
mãos (técnicas); uso de barreiras protetoras; 
cuidados com instrumental, equipamentos e 

superfícies; descarte de lixo e de material 
perfuro cortante; 
Conduta frente a acidentes de trabalhos; 
Técnicas de anestesia intra-oral; 
Preparos protéticos: materiais e técnicas de 
moldagem de próteses fixas e removíveis. 
Legislação 
Ética profissional  
Saúde Pública 

  
GRUPO III 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

ESPECÍFICA 
Processos de investigação social; elaboração 
de projetos, métodos e técnicas qualitativas e 
quantitativas; 
Propostas de intervenção na área social: 
planos, programas, projetos e atividades de 
trabalho; 
Estratégias, instrumentos e técnicas de 
intervenção: abordagem individual, trabalho com 
grupos, trabalho com redes, trabalho com 
famílias e documentação; 
Estratégias de trabalho institucional: conceitos 
de instituição; uso de recursos institucionais e 
comunitários; 
Programas educativos e promoção de saúde; 
Política Social: relação estado / sociedade; 
contexto atual e neoliberalismo; seguridade 
social. 
Políticas Públicas de Saúde e Saúde Pública 
LEGISLAÇÃO 

Legislação do Sistema de Previdência Social; 
Emenda Constitucional Nº 20/98. 
Lei Orgânica da Assistência Social LOAS;    
Política de Saúde e SUS. 
Política Nacional de Assistência Social- 
PNAS/2004 
Estatuto da Criança e do Adolescente- 
ECA/1990 
Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos- NOB- RH/SUAS/2007 
Política Nacional de Integração da Pessoa com 
Deficiência- 1999  
Legislação referente à profissão do    Assistente 
Social; 
Norma Operacional Básica – NOB/SUAS 
Código de Ética Profissional 
Política Nacional do Idoso- PNI/1995 
Estatuto do Idoso- Lei n°10741/2004 
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CARGO: FONOAUDIOLOGO 

ESPECÍFICA 
Anatomofisiologia: Da orelha humana; Do 
sistema estomatognático e da produção vocal. 
Avaliação, classificação e tratamento: das 
disfonias, dos transtornos de motricidade oral e 
da linguagem. Métodos de intervenção 
terapêutica:  das disfonias, dos transtornos de 
motricidade oral e da linguagem. 
Fonoaudiologia Hospitalar. Prevenção dos 
distúrbios da comunicação. Exames 
audiológicos. Patologia do sistema auditivo. 
Processamento auditivo. Aparelhos de 
ampliação sonora individual. Fonoaudiologia e 
Saúde Pública. Atuação Fonoaudiológica em 
Saúde Coletiva.  Legislação e Normas 

Fonoaudiológicas. Notificações SIAB. Vigilância 
em Saúde.  Assistência Farmacêutica.  
Sistemas e Serviços. Dengue.  
Crescimento e desenvolvimento das estruturas 
orofaciais. 
Patologias da linguagem: distúrbios de origem 
neurológica, distúrbios articulatórios, distúrbios 
da voz, gagueira e deficiência auditiva. 
Alterações na comunicação gráfica. 
Fonoaudiologia e a instituição escolar. 
LEGISLAÇÃO 
Legislação referente à profissão do 
Fonoaudiólogo; 
Código de Ética. 

 
 

CARGO: PSICOLOGO 

ESPECÍFICA 
Princípios e técnicas psicológicas no âmbito da saúde e da educação; 
Desenvolvimentos intelectuais, sociais e emocionais do indivíduo; 
Psicologia da personalidade; 
Reeducação escolar e familiar; 
Motivação da aprendizagem; 
Métodos de planejamento pedagógico, treinamento, ensino e avaliação; 
Características dos indivíduos portadores de necessidades especiais; 
Orientação profissional e educacional; 
Aspectos psicológicos das gestantes; 
Postulações clínico-psicoanalíticos da neurose; 
Características clínicas das psicoses e esquizofrenias; 
Psicologia fenomenológica; 
Técnicas psicoterápicas; 
Técnicas e sessão analítica; 
Instrumentos do psicodiagnóstico; 
Atendimento psicológico no trabalho e sua prática clínica; 
 

CARGO:  VETERINÁRIO 

ESPECIFICA 
Fomento e assistência técnica relacionados com  
a pecuária e a saúde pública; 
Projetos agropecuários e referentes ao Crédito 
Rural, com vistas à produções racionais e 
lucrativas dos alimentos; 
Profilaxia, de diagnóstico e tratamento de 
animais em geral; 
Exames clínicos e de laboratórios; 
Coleta de materiais para análises 
anatomopatológicas, histopatológicas, 
hematológicas e imunológicas; 

Técnicas para melhoramento do gado; 
Inseminação artificial; 
Fiscalização sanitária nos locais de produção, 
manipulação, armazenamento e 
comercialização de produtos de origem animal; 
Formulação, produção e comercialização de 
produtos veterinários (vacinas, soros, 
medicamentos, insumos e outros); 
LEGISLAÇÃO 
Legislação referente à profissão do Veterinário; 
Código de Ética 
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GRUPO IV 
ATIVIDADES DE MAGISTERIO – MAG 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA  (SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL)  

DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
Educação,  Escola, Professores e Comunidade; 
Papel da Didática na Formação de Educadores; 
A Revisão da Didática; O Processo de Ensino; 
Os Componentes do Processo Didático: Ensino 
e Aprendizagem; Tendências Pedagógicas no 
Brasil e a Didática; Aspectos Fundamentais da 
Pedagogia; Didática e Metodologia; 
Disciplina uma questão de autoridade ou de 
participação?; O Relacionamento na Sala de 
Aula; O Processo de Ensinar e Aprender; O 
Compromisso Social e Ético dos professores; O 
Currículo e seu Planejamento; O Projeto 
Pedagógico da Escola; O Plano de Ensino e 
Plano de Aula; 
Relações Professor-Aluno: A atuação do 
Professor como incentivador e aspectos sócio-
emocionais. 
O Planejamento Escolar: Importância; 
Requisitos Gerais; Os Conteúdos de Ensino; 
A Relação Objetivo-Conteúdo - Método; 
Avaliação da Aprendizagem; Funções da 
Avaliação; Princípios Básicos da Avaliação; 
Superação da Reprovação Escolar. 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
Lei Nº 9.394/96, de 20/12/96; 
Do Ensino Fundamental; 
Da Educação de Jovens e Adultos; 
Da Educação Especial; 
A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. 
CIÊNCIAS 
Água (composição, ciclo e importância). Ar 
(Propriedade, poluição e importância). Seres       
vivos (características gerais). Noções de 
Anatomia e Fisiologia Humana. Ecologia 
(conceitos básicos – biosfera, ecossistema, 
“habitat”, nicho ecológico, população, 
comunidade e poluição). Vetores, conceitos 
básicos de força, movimento, som, luz, calor, 
magnetismo e eletricidade. Estudo da matéria, 
combinações, substâncias, misturas e funções 
químicas.   
 
GEOGRAFIA 
1. Espaço: orientação, representação e 
organização; 2. A sociedade moderna e o 
espaço; 3. O Brasil, a nova ordem mundial e a 
Globalização, blocos econômicos e a integração 

dos mercados. 4. A população brasileira e o seu 
crescimento. 5. O meio ambiente e as 
transformações nas paisagens; 7. Linguagem 
cartográfica. 
 
HISTÓRIA 
1. Tempo social (história do país, estado e 
município) e físico (ordenação, duração e 
simultaneidade). 2. Brasil: Formação da 
sociedade brasileira. Divisão social do trabalho. 
Sociedade e Cultura. 3. Transformações sociais, 
econômicas, políticas e administrativas: as 
Instituições Monárquicas e Republicanas. 4. 
Expressão artística e cultural nas décadas de 
1950/1960. 5. Etapas do desenvolvimento 
econômico: Cana de Açúcar, Mineração, Café e 
o “Milagre Brasileiro”. 
 
MATEMÁTICA 
Operações básicas para a construção do 
conceito de número: conservação de 
grandezas, classificação (classe e inclusão de 
classes, construção de seqüências e seriação. 
Sistema de Numeração Decimal: operação com 
números naturais, inteiros e racionais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação, 
radiciação e resolução de problemas). 
Divisibilidade. Comprimento, capacidade e 
massa, regra de três simples, razão e 
proporção.; divisão proporcional. Equações de 
1º e 2º grau. 
Classificação de figuras em planos e não 
planos.  Calculo do perímetro de figuras planas. 
Identificação e volume de cubos, prismas, 
pirâmides, esferas, cilindros e cones. 
Identificação de faces, arestas e vértices. 
PORTUGUÊS 
Leitura - compreensão de textos (literal, 
interpretativa e critica). Identificação das 
relações de coerência.  Idéia principal e 
detalhes de apoio. Relações de causas, efeito, 
comparação e contraste. Seqüência temporal e 
espacial. Identificação das relações de coesão: 
referência, substituição, elipse e repetição. 
Identificação do significado de palavras no 
contexto. Identificação do sentido entre 
palavras: sinonímia, antonímia, polissemia, 
hiponímia e campo semântico. Denotação e 
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conotação. Reconhecimento da natureza dos 
gêneros textuais: narrativo, descritivo e 
dissertativo. Reconhecimento do propósito do 
autor. 
Gramática – Fonologia – Identificação de 
fonemas e letras. Acentuação gráfica. 
Ortografia. Homófonos e parônimos. Morfologia 
– Identificação das classes das palavras. 
Flexões de nomes e verbos. Emprego dos 
pronomes de tratamento. Reconhecimento do 

valor conectivo do pronome, da preposição e da 
conjunção. Reconhecimento dos elementos 
mórficos das palavras. Distinção entre 
composição e derivação. Reconhecimento dos 
cognatos das palavras. Sintaxe – frase, oração 
e período.  
Reconhecimento dos termos da oração e 
identificação da oração no período. Classe. 
Regência. Concordância. Colocação. 
Pontuação.  

 
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ÁREA DE CIÊNCIAS 

DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
Papel da Didática na Formação de Educadores; A revisão da didática; 
Objetivo de Estudos: O processo de Ensino; Os componentes do processo didático; Tendências 
pedagógicas no Brasil e a Didática; 
A Prática Pedagógica: Dimensões e Desafios: A Dimensão Técnica da prática docente; A Metodologia 
enquanto ato político da prática educativa; 
Disciplina: uma questão de autoridade ou de participação?; 
Os Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem; O Processo de Ensino e o Estudo Ativo; O 
Fracasso Escolar precisa ser derrotado; O Compromisso Social e Ético dos professores; 
O que é Currículo?; O Projeto Pedagógica da Escola;  
O Plano de Ensino e o Plano de Aula; 
Relações Professor-Aluno: Aspectos cognoscitivos da interação, aspectos sócio-emocionais. 
O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os conteúdos de Ensino; A Relação Objetivo 
Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Avaliação Educacional Escolar: para além do 
autoritarismo; O paradigma da Avaliação Emancipatória: Avaliação enquanto Mediação: uma concepção 
de erro construtivo; Superação da Reprovação Escolar. 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Lei nº 9394/96, 20/12/1996: da 
Educação Infantil; do Ensino Fundamental; da Educação de Jovens e Adultos; da Educação Especial; 
Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas. A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais: Do Ensino Fundamental; Educação de 
Jovens e Adultos.  
ÁREAS DE CONHECIMENTOS 
BIOLOGIA –  
Bioquímica: Água, sais minerais, carboidratos, 
proteínas, lipídios, ácidos nucléicos; respiração; 
fotossíntese,; replicação, transcrição e tradução. 
Citologia e Histologia: componentes estruturais 
e funcionais da célula, célula procariota e 
eucariota; gametogênese; embriologia; tecidos: 
epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. 
Anatomia e fisiologia: humana e animal 
comparadas. Os seres vivos: Sistemas de 
classificação e regras de nomenclatura.  
Características principais e taxonômicas dos 
reinos Monera, Protista e Fungi; Reino Plantae: 
Sistemática, anatomia,  histologia, morfologia, 
fisiologia, reprodução e evolução; Reino 
animália: Sistemática, morfologia, reprodução e 
evolução; Vírus. Genética:  Natureza do DNA, 

dos genes, dos genomas e dos cromossomos; 
Herança Genética,  recombinação, interação 
gênica, mutações; tecnologia do DNA 
recombinante; genética de populações e 
evolutiva. Ecologia: Biosfera, ecossistema, 
comunidade, população; Fluxo de matéria e 
energia nos ecossistemas, cadeias e teias 
alimentares; relações ecológicas, biomas. O 
Homem  e o ambiente: biodiversidade, poluição 
e degradação ambiental.  
 
FISICA -  A construção de competências e 
habilidades no ensino-aprendizagem da física. 
Mecânica: dinâmica da partícula; dinâmica do 
corpo rígido,; leis de conservação; momento 
linear, momento angular e energia; trabalho e 
energia; oscilações:  Movimento harmônico 
simples e amortecido; oscilações forçadas e 
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ressonância; ondas: Princípio de superposição; 
ondas estacionáveis; ressonância; estática e 
dinâmica dos fluidos; gravitação. 
Termodinâmica: calor, trabalho e primeira lei da 
termodinâmica: Teoria cinética dos gases; 
entropia e 2ª Lei da termodinâmica; 
transformações reversíveis e irreversíveis; 
Maquinas térmicas; O Ciclo de Carnot . 
Eletricidade: Campo Elétrico; Lei de Gauss; 
Potencial Elétrico; Corrente Elétrica; Campo 
magnético; Fluxo de campo magnético; Campo 
magnético produzido por correntes; Força de 
Lorentz; A lei de Biot-Savart; Lei de Ampere; Lei 
de Faraday; Ondas eletromagnéticas.  Óptica – 
a natureza da luz: Modelo corpuscular e 
ondulatório; A luz e as demais radiações; 
Processos luminosos de interação luz-materia: 
reflexão, refração, absorção, difração, 
interferência e polarização da luz; Óptica da 
visão. Física moderna – o nascimento da teoria 
quântica: Quantização e constante de Planck; 
Dualidade onda-partícula; A natureza 
ondulatória da matéria. 
 
QUIMICA  - Propriedades gerais e especificas 
da matéria. Estados da matéria e mudanças de 
estado. Misturas: tipos e métodos de separação. 

Substâncias Químicas: classificação. Leis 
ponderais e volumétricas. Fórmulas químicas: 
mínima, centesimal e molecular. Hipótese de 
Avogrado: estudo físico dos gases. Cálculo 
estequiométrico.Modelos Atômicos. Estrutura 
Atômica. Evolução dos modelos atômicos . 
Estrutura eletrônica e tabela periódica: 
propriedades periódicas e aperiódicas. Ligações 
químicas e estrutura molecular. Polaridade das 
ligações. Interações Intermoleculares. 
Compostos inorgânicos: ácidos, bases, sais, 
óxidos e hidretos. Tipos de reações químicas:  
classificações e balanceamento. Soluções e 
dispersões. Concentração das soluções. 
Diluição e mistura de soluções. Análises 
volumétricas e gravimétricas. Propriedades 
coligativas das soluções. Termoquímica:  
entalpia, lei de Hess, entropia e energia livre. 
Reações eletroquímicas e suas aplicações 
tecnológicas. Cinética, equilíbrio químico e pH. 
Radioatividade e energia nuclear. Estudo dos 
compostos de carbono. Características gerais 
dos compostos orgânicos. Estrutura e 
propriedade dos compostos orgânicos. 
Principais funções orgânicas. Isomeria e 
Reações Orgânicas. 

 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ÁREA DE GEOGRAFIA 

DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
Papel da Didática na Formação de Educadores; A revisão da didática; 
Objetivo de Estudos: O processo de Ensino; Os componentes do processo didático; Tendências 
pedagógicas no Brasil e a Didática; 
A Prática Pedagógica: Dimensões e Desafios: A Dimensão Técnica da prática docente; A Metodologia 
enquanto ato político da prática educativa; 
Disciplina: uma questão de autoridade ou de participação?; 
Os Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem; O Processo de Ensino e o Estudo Ativo; O 
Fracasso Escolar precisa ser derrotado; O Compromisso Social e Ético dos professores; 
O que é Currículo?; O Projeto Pedagógica da Escola;  
O Plano de Ensino e o Plano de Aula; 
Relações Professor-Aluno: Aspectos cognoscitivos da interação, aspectos sócio-emocionais. 
O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os conteúdos de Ensino; A Relação Objetivo 
Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Avaliação Educacional Escolar: para além do 
autoritarismo; O paradigma da Avaliação Emancipatória: Avaliação enquanto Mediação: uma concepção 
de erro construtivo; Superação da Reprovação Escolar. 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Lei nº 9394/96, 20/12/1996: da 
Educação Infantil; do Ensino Fundamental; da Educação de Jovens e Adultos; da Educação Especial; 
Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas. A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais: Do Ensino Fundamental; Educação de 
Jovens e Adultos.  
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ÁREAS DE CONHECIMENTOS 
A Geografia e sua evolução histórica: determinismo, possibilismo e Geografia critica. Concepções 
teóricas da Geografia. Perspectivas atuais da Geografia. As grandes diferenças sócio-econômicas do 
Espaço Geográfico Mundial. Os países capitalistas desenvolvidos – características principais, sociedade 
de consumo, o capitalismo monopolista. A Europa e a nova ordem econômica: as transformações do 
leste europeu. Os países subdesenvolvidos: os diferentes conceitos de subdesenvolvimento. As origens 
históricas. As relações comerciais e financeiras. Região – divisão regional do Brasil. A ocupação e 
organização do espaço geográfico brasileiro. Antecedentes históricos. A industrialização e a 
urbanização. O aproveitamento econômico do espaço brasileiro. Os países de industrialização original e 
planificada da Europa, Ásia e África e de industrialização tardia. Divisão internacional do trabalho e a 
industrialização do terceiro mundo. Brasil – país do terceiro mundo. A questão urbana no Brasil. Os 
problemas sociais urbanos ( favelas, violência e prostituição ). As atividades agrárias no Brasil: a 
estrutura fundiária. Os conflitos pela posse de terras. O racismo no Brasil. A África e o processo de 
descolonização. A questão do racismo na África do Sul. As grandes paisagens naturais do globo 
terrestre. Os ecossistemas. A degradação do meio ambiente. A poluição das águas e a poluição 
atmosférica. A questão ambiental na nova ordem mundial.  
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ÁREA DE HISTORIA

DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
Papel da Didática na Formação de Educadores; A revisão da didática; 
Objetivo de Estudos: O processo de Ensino; Os componentes do processo didático; Tendências 
pedagógicas no Brasil e a Didática; 
A Prática Pedagógica: Dimensões e Desafios: A Dimensão Técnica da prática docente; A Metodologia 
enquanto ato político da prática educativa; 
Disciplina: uma questão de autoridade ou de participação?; 
Os Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem; O Processo de Ensino e o Estudo Ativo; O 
Fracasso Escolar precisa ser derrotado; O Compromisso Social e Ético dos professores; 
O que é Currículo?; O Projeto Pedagógica da Escola;  
O Plano de Ensino e o Plano de Aula; 
Relações Professor-Aluno: Aspectos cognoscitivos da interação, aspectos sócio-emocionais. 
O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os conteúdos de Ensino; A Relação Objetivo 
Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Avaliação Educacional Escolar: para além do 
autoritarismo; O paradigma da Avaliação Emancipatória: Avaliação enquanto Mediação: uma concepção 
de erro construtivo; Superação da Reprovação Escolar. 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Lei nº 9394/96, 20/12/1996: da 
Educação Infantil; do Ensino Fundamental; da Educação de Jovens e Adultos; da Educação Especial; 
Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas. A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais: Do Ensino Fundamental; Educação de 
Jovens e Adultos. 
 
ÁREAS DE CONHECIMENTOS 
Compreensão do conceito de História. 
Características políticas, sociais e econômicas, 
religiosas e culturais da Antigüidade Clássica: 
grega e romano. O modo de produção feudal e 
a crise do feudalismo. A transição do feudalismo 
ao capitalismo. A acumulação primitiva de 
capital. A política mercantilista e a expansão 
comercial e marítima e européia nos séculos 
XV, XVI e XVII. Colonização européia na 
América e o sistema colonial. Renascimento e 
reforma. Revolução industrial e capitalismo. O 

processo de independência da América Latina. 
A expansão imperialista da Europa. A primeira 
Guerra Mundial.  
A crise de 1929 e suas conseqüências. Os 
regimes totalitários: Nazismo e Fascismo. A 
Segunda Guerra Mundial: o pós –Guerra e os 
tratados de paz. A ONU. 
A descolonização da África e da Ásia. América 
Latina Contemporânea: descobrimento do Brasil 
com um episódio de expansão marítima e 
comercial da Europa nos tempos modernos. A 
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montagem da estrutura agrária ( latifúndio e 
escravidão). A situação dos índios brasileiros 
antes  e depois da chegada dos portugueses no 
Brasil. Os movimentos nativistas e pré-
independentes. A vinda da família real 
portuguesa.  Abertura dos portos. A revolução 
de 1817 no Ceará. A independência política do 
Brasil e o processo de reconhecimento. O 
império brasileiro. As revoltas políticas e sociais. 
Política interna e externa. A transição do 
Império para a República: economia e 
cafeicultura e as atividades industriais. A 

extinção do tráfico negreiro e o fim do 
escravismo no Brasil: conseqüências sociais da 
abolição. Imigração e o trabalho assalariado. 
República velha: a Segunda Republica. O 
Estado Novo. O populismo e a crise de 1964. A 
redemocratização do Brasil: de Sarney a 
Fernando Henrique Cardoso. Economia: a 
industrialização brasileira, o capitalismo no 
Brasil. Evolução recente da economia brasileira: 
privatização. As classes sociais e a 
marginalização: violência e prostituição. A luta 
pela a reforma agrária.

  

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA -  LÍNGUA PORTUGUESA

DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
Papel da Didática na Formação de Educadores; 
A revisão da didática; 
Objetivo de Estudos: O processo de Ensino; Os 
componentes do processo didático; Tendências 
pedagógicas no Brasil e a Didática; 
A Prática Pedagógica: Dimensões e Desafios: A 
Dimensão Técnica da prática docente; A 
Metodologia enquanto ato político da prática 
educativa; 
Disciplina: uma questão de autoridade ou de 
participação?; 
Os Processos Didáticos Básicos: Ensino e 
Aprendizagem; O Processo de Ensino e o 
Estudo Ativo; O Fracasso Escolar precisa ser 
derrotado; O Compromisso Social e Ético dos 
professores; 
O que é Currículo?; O Projeto Pedagógica da 
Escola;  
O Plano de Ensino e o Plano de Aula; 
Relações Professor-Aluno: Aspectos 
cognoscitivos da interação, aspectos sócio-
emocionais. 
O Planejamento Escolar: Importância; 
Requisitos Gerais; Os conteúdos de Ensino; A 
Relação Objetivo Conteúdo - Método; Avaliação 
da Aprendizagem; Avaliação Educacional 
Escolar: para além do autoritarismo; O 
paradigma da Avaliação Emancipatória: 
Avaliação enquanto Mediação: uma concepção 
de erro construtivo; Superação da Reprovação 
Escolar. 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO NACIONAL – Lei nº 9394/96, 
20/12/1996: da Educação Infantil; do Ensino 
Fundamental; da Educação de Jovens e 
Adultos; da Educação Especial; Referencial 

Curricular Nacional para as escolas indígenas. 
A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. Diretrizes e Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Do Ensino Fundamental; Educação 
de Jovens e Adultos. 
 
ÁREAS DE CONHECIMENTOS: Gêneros 
textuais; texto e discurso; Linguagem e 
argumentação; Interpretação; Ambigüidade; 
Paralelismo; Intertextualidade; Gradação; 
Figuras de linguagem; Funções da linguagem; 
Variação lingüística; Aspectos semânticos das 
palavras (denotação, conotação, sinonímia, 
paronímia, antonímia); Modos de citação do 
discurso alheio: direto, indireto e indireto-livre; 
Coesão e coerência textual; Usos da pessoa no 
discurso (pessoalidade e impessoalidade); 
análise lingüística: aspectos morfossintáticos, 
formação de palavras; colocação pronominal, 
sintaxe de concordância (verbal e nominal); 
sintaxe de regência (nominal e verbal), sintaxe 
de oração, ortografia e pontuação. Língua e 
linguagem: função simbólica (representação de 
mundo) e função comunicativa (interação social, 
ação lingüística). Dimensões da linguagem 
(semântica, gramatical e pragmática). Gêneros 
do discurso: estrutura, seqüências discursivas 
predominantes, dialogia e intertextualidade; 
Concepções de gramática: normativa ou 
prescritiva, descritiva, internalizada. Diferenças 
entre padrões do oral e do escrito; norma culta. 
Organização estrutural dos enunciados: 
propriedades morfológicas (flexão e processos 
derivacionais) e sintáticas (forma e função dos 
elementos da estrutura da sentença e dos 
sintagmas constituintes). Conexão entre 
orações e períodos: parataxe, coordenação e 
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subordinação. Léxico: campos lexicais, redes 
semânticas, arcaísmos, neologismos, 
estrangeirismos, regionalismos, jargões gírias; 
O texto como unidade de sentido: mecanismos 
de coesão/coerência. Estratégicas de Leitura; 

Procedimentos de refacção do texto 
(substituição, acréscimo, eliminação, 
permutação); Movimentos literários em Língua 
Portuguesa. Gêneros narrativos. 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - MATEMATICA 
 
DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
Papel da Didática na Formação de Educadores; A revisão da didática; 
Objetivo de Estudos: O processo de Ensino; Os componentes do processo didático; Tendências 
pedagógicas no Brasil e a Didática; 
A Prática Pedagógica: Dimensões e Desafios: A Dimensão Técnica da prática docente; A Metodologia 
enquanto ato político da prática educativa; 
Disciplina: uma questão de autoridade ou de participação?; 
Os Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem; O Processo de Ensino e o Estudo Ativo; O 
Fracasso Escolar precisa ser derrotado; O Compromisso Social e Ético dos professores; 
O que é Currículo?; O Projeto Pedagógica da Escola;  
O Plano de Ensino e o Plano de Aula; 
Relações Professor-Aluno: Aspectos cognoscitivos da interação, aspectos sócio-emocionais. 
O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os conteúdos de Ensino; A Relação Objetivo 
Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Avaliação Educacional Escolar: para além do 
autoritarismo; O paradigma da Avaliação Emancipatória: Avaliação enquanto Mediação: uma concepção 
de erro construtivo; Superação da Reprovação Escolar. 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Lei nº 9394/96, 20/12/1996: da 
Educação Infantil; do Ensino Fundamental; da Educação de Jovens e Adultos; da Educação Especial; 
Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas. A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais: Do Ensino Fundamental; Educação de 
Jovens e Adultos.  
ÁREA DO CONHECIMENTOS 
Conjuntos: Noções básicas de conjuntos. 
Operações com conjuntos: união, interseção, 
diferença, complementação e produto cartesiano. 
Conjuntos Numéricos: Conjunto dos números 
naturais, inteiros, racionais e reais. Operações: 
adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação. Propriedades destas 
operações. Médias (aritméticas e ponderadas). 
Sistema de medidas;  comprimento, superfície, 
volume, tempo e massa. Teoria elementar dos 
números: Números primos. Critérios de 
divisibilidade. Máximo Divisor Comum (MDC) e 
Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
Proporcionalidade: Razões e proporções: 
propriedades. Relações e funções: Relações 
binárias. Domínio, contradomínio e imagem de 
funções reais de variável real. Gráficos de 
relações e funções. Funções injetivas, 
sobrejetivas, bijetivas, pares, impares e 
periódicas. Composição de funções. Funções 
invertíveis. Polinômios: Conceitos. Funções 
lineares e quadráticas- propriedades, raízes e 
gráficos. Equações biquadradas. Adição e 

multiplicação de polinômios. Algoritmo da 
divisão. Fatoração. Relações entre coeficientes e 
raízes. Raízes reais e complexas. Raízes 
racionais de polinômios com coeficientes inteiros. 
Exponenciais e logaritmos: Funções 
exponenciais e logarítmicas: propriedades e 
gráficos. Mudança de base. Equações e 
inequações  logarítmicas. Trigonometria: Grau 
e radiano. Funções trigonométricas: seno, 
coseno, tangente, cotangente, secante e co-
secante – propriedades e gráficos. Formulas 
trigonométricas. Identidades trigonométricas. 
Funções trigonométricas inversas e seus 
gráficos. Leis do seno e coseno.  Progressões: 
Progressões aritméticas – termo geral, soma dos 
termos e propriedades. Progressões geométricas 
– termo geral, soma e produto dos termos e 
propriedades. Análise combinatória: Principio 
geral de contagem. Arranjos, permutações e 
combinações simples. Binômio de Newton. 
Triangulo de Pascal. Geometria plana: 
Triângulos e quadriláteros. Igualdade e 
semelhança de triângulos. Propriedades dos 
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ângulos, lados, alturas e medianos de triângulos. 
Relações métricas nos triângulos. 
Circunferências, polígonos regulares e relações 
métricas. Áreas e perímetros. Geometria 
analítica no plano: Distância entre dois pontos. 

Equação da reta. Paralelismo e 
perpendicularismo. Ângulo entre duas retas. 
Distância de um ponto a uma reta. Equações e 
propriedades das curvas – circunferênça e 
parábola 

 
 

CARGO: PSICOPEDAGOGO 

DIDATICA/LEGISLAÇÃO 
Papel da Didática na Formação de Educadores; A revisão da didática; 
Objetivo de Estudos: O processo de Ensino; Os componentes do processo didático; Tendências 
pedagógicas no Brasil e a Didática; 
A Prática Pedagógica: Dimensões e Desafios: A Dimensão Técnica da prática docente; A Metodologia 
enquanto ato político da prática educativa; 
Disciplina: uma questão de autoridade ou de participação?; 
Os Processos Didáticos Básicos: Ensino e Aprendizagem; O Processo de Ensino e o Estudo Ativo; O 
Fracasso Escolar precisa ser derrotado; O Compromisso Social e Ético dos professores; 
O que é Currículo?; O Projeto Pedagógica da Escola;  
O Plano de Ensino e o Plano de Aula; 
Relações Professor-Aluno: Aspectos cognoscitivos da interação, aspectos sócio-emocionais. 
O Planejamento Escolar: Importância; Requisitos Gerais; Os conteúdos de Ensino; A Relação Objetivo 
Conteúdo - Método; Avaliação da Aprendizagem; Avaliação Educacional Escolar: para além do 
autoritarismo; O paradigma da Avaliação Emancipatória: Avaliação enquanto Mediação: uma concepção 
de erro construtivo; Superação da Reprovação Escolar. 
LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Lei nº 9394/96, 20/12/1996: da 
Educação Infantil; do Ensino Fundamental; da Educação de Jovens e Adultos; da Educação Especial; 
Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas. A LDB e a Formação dos Profissionais da 
Educação. Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais: Do Ensino Fundamental; Educação de 
Jovens e Adultos. 
ÁREAS DE CONHECIMENTOS 
Campo de atuação do Psicopedagogo; 
O papel do Psipedagogo; 
O pensamento reflexivo na práxis   psicopedagógica; 
O que é ser Educador  Psicopedagógico; 
O que é propiciar  a ação do pensamento, dentro de uma atuação psicopedagogica; 
O que é trabalhar um projeto psicopedagógico  na    escola; 
Técnicas psicopedagógicas; 
Ética profissional 
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ESTADO DO CEARA 
MUNICIPIO DE MADALENA 

EDITAL 001/2011 DE 09/11/2011

ANEXO IV 
MODELO DE RECURSO  

 

 
RECURSO DA PROVA 

 
   (  ) OBJETIVA       (  ) DE TITULOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fundamentação do recurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
Fonte(s) que embasa(m) argumentação do candidato 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

 

Nome: ___________________________________________________________ Inscrição: __________ 

 

 

Cargo: _____________________________________________________________ Data:___/___/_____ 

Orientações: 

1. Leia, atentamente o Edital do Concurso 
2. Use outras folhas deste formulário, em caso de espaço insuficiente. Não utilize folhas em branco.  
3. Assine e identifique-se em cada folha usada. 

4. Anulada uma questão de Prova Objetiva, os pontos a ela correspondente serão atribuídos a todos os 
candidatos, independentemente , de terem recorrido. 

5. O julgamento dos recursos será divulgado na sede da Prefeitura Municipal de Madalena e na página 

www.serap.com.br 

6. Encaminhe o recurso de acordo com as instruções contidas no item 5 e subitens deste Edital  

No caso de recurso interposto sobre a Prova Objetiva: 

 
Área de Conhecimento _________________________________ Alternativa _____ Nº da Questão__________ 
 

http://www.serap.com.br/
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ESTADO DO CEARA 
MUNICIPIO DE MADALENA 

EDITAL 001/2011 DE 09/11/2011 
ANEXO V 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS CARGOS 
GRUPO I 

ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL 
 

CARGO DESCRIÇÃO 

Agente de 
Administração 

Realizar tarefas administrativas, sob a supervisão de chefia imediata, classificando, 
arquivando e registrando documentos e fichas, recebendo, estocando, e fornecendo 
materiais, operando equipamentos de reprodução de documentos em geral, 
digitando cartas, minutas e outros textos; exercendo atribuições de recepção, 
atendimento e prestação de informações ao público. 

Assistente de 
Administração 

Executar tarefas técnico-administratrivas nas áreas de protocolo, arquivo e 
documentação, orçamento e finanças, recursos humanos, material e patrimônio, 
coleta, classificação e registro de dados, organização e métodos, contribuindo para 
a implantação de leis, decretos, normas e regulamentos referentes à administração 
geral e específica. 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

Executar trabalhos rotineiros de conservação, manutenção e limpeza em geral de 
pátios, jardins, dependências internas e externas, patrimônios e bens imóveis; 
Preparar a terra, rebaixando, se necessário, adubando, para receber mudas e 
plantas; Podar plantas, utilizando ferramentas próprias; Combater pragas contra 
doenças utilizando produtos químicos; Efetuar serviços de reparos elétricos, 
hidráulicos e outros; Efetuar trabalhos de copa; Efetuar trabalhos de carga e 
descargas de materiais diversos; Efetuar serviços externos em bancos, órgãos 
públicos; Efetuar trabalhos de confecção e distribuição de merenda; Efetuar 
trabalhos e passamento de roupas lençóis, toalhas  e outros; Executar trabalho de 
costuras; Efetuar confecção de alimentos. 

Desenhista 
Técnico 
 

Executar desenhos para projetos de engenharia, construção, mapas gráficos e 
outros trabalhos técnicos, interpretando esboços e especificações, utilizando 
instrumentos apropriados, para elaborar a representação gráfica do projeto e 
orientar sua execução. 
desempenhar outras atividades correlatas 

Fiscal de Obras 

Efetuar vistorias em obras e edificações conduzidas, a partir de roteiro de  visitas 
estabelecido, anotando os dados de processo de alvará de construção, verificando se a 
obra foi executada conforme projeto aprovado pela prefeitura. 
- informar processos de alvará quanto aos dados obtidos nas vistorias "in loco", 
apontando as irregularidades encontradas. 
- lavrar autos de infração, registrando em livro/documento próprio as irregularidades 
verificadas, em conformidade com a legislação vigente. 
- informar processos e expedientes sobre a localização de atividades comerciais diante 
da legislação em vigor. 
 - lavrar termos de interdição de obras, registrando os motivos e solicitando ao 
interessado providencias corretiva. 
- realizar levantamentos e pesquisas de dados e situações objeto de fiscalização e 
efetuando cálculos de valores. 
- elaborar relatórios. 
- desempenhar outras atividades correlatas. 

Gari 
Efetuar limpezas de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, varrendo-
os e coletando o lixo ali acumulado, para manter os referidos locais em condições de 
higiene e transito.   

Jardineiro 
Cultivar flores e outras plantas ornamentais, preparando a terra, fazendo canteiros, 
plantando sementes e mudas e dispensando tratos culturais e fitossanitários à 
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CARGO DESCRIÇÃO 

plantação, erradicando ervas daninhas, efetuando a podas das plantas, aplicando 
inseticidas.   
desempenhar outras atividades correlatas 

Motorista 
Categoria D 

Dirigir veículos pesados (ônibus e caminhões), para transporte de carga ou de 
passageiros, acionando os comandos de marcha e direção e conduzindo-o em 
trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e as instruções recebidas; 
examinar as condições de funcionamento do veículo, efetuando o abastecimento, 
regularmente; proceder à manutenção primária e adotando as providencias cabíveis 
para manutenção e/ou corretiva. 
desempenhar outras atividades correlatas 

Operador de 
Computador 

Operar equipamentos eletrônicos de processamento de dados, interpretando as 
mensagens e acionando os comandos necessários, orientando e assistindo os 
operadores de menor nível, de acordo com a programação do trabalho. 
desempenhar outras atividades correlatas 

Operador de 
Trator 

Operar trator s/pneu, manejando seus controles e movimentando os implementos, a 
medida que vão sendo adaptados ao mesmo, para lavrar a terra, regulando o peso e 
a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão,  selecionando os 
implementos desejados, separando os diversos tipos, de acordo o a textura do solo 
e as espécies de cultura.   
desempenhar outras atividades correlatas 

Recepcionista 

Recepcionar pessoas, prestando-lhes informações, prestando orientação, quando 
necessário; efetuar contatos telefônicos; manter agenda atualizada e outras tarefas 
correlatas. 
desempenhar outras atividades correlatas 

Secretário Escolar 

Assistir os órgãos de administração, a direção, a equipe-pedagógica, o corpo 
docente, os funcionários do estabelecimento de ensino e aclientela (pais e alunos); 
proceder à matrícula escolar dos alunos; controlar e guardar os livros registro de 
classe, livro-ponto e documentos pertinentes às rotinas da escola; manter os 
registros atualizados dos prontuários dos alunos, professores e funcionários; Manter 
em dia, o arquivo e os registros das fichas de avaliações e fichas individuais dos 
alunos, por período letivo, de acordo com o Regimento Escolar; fazer o controle das 
ocorrências diárias da escola: faltas de funcionários, professores e alunos; 
representar o estabelecimento de ensino nas relações entre este e a comunidade 
escolar; expedir e assinar documentos previamente solicitados, tais como: 
declarações, históricos escolares e outros; encaminhar ao órgão competente os 
documentos de rotina e outros que forem solicitados; executar a redação e a gestão 
de correspondência; elaborar atas de reuniões; articular a comunidade interna; 
divulgar as informações pertinentes recebidas; manter os quadros estatísticos da 
escola em dia; manter atualizados e organizados os arquivos de legislação e da vida 
da escola; manter afixado em edital os atos oficiais do estabelecimento de ensino, 
além de outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Técnico Agrícola 

Realizar serviços de caráter técnico relativo à programação, assistência técnica e controle dos 
trabalhos agrícolas, orientando nas tarefas de preparação dos solos destinados ao plantio, 
colheita, beneficialmente de espécies vegetais, combate a parasitas, auxiliando os especialistas 
de formação superior no desenvolvimento da produção agrícola. 
desempenhar outras atividades correlatas 

Vigia 
Exercer vigilância sobre bens patrimoniais, fiscalizando a movimentação de pessoas 
e a circulação de materiais e veículos; atuar de forma preventiva inspecionando, 
adotando ou solicitando as providências cabíveis. 

 

 

 



 

35 

 

GRUPO II 
ATIVIDADES AUXILIARES DE SAÚDE 

 

CARGO DESCRIÇÃO 

Agente 
Comunitário de 
Saúde 

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação; 
realizar cuidado em saúde da população atendida pela Unidade Básica de Saúde, 
inclusive em domicilio, e nos demais espaços comunitários; garantir a integralidade 
da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de 
agravos e curativas.; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória ; manter contato permanente com as famílias, com vistas ao 
desenvolvimento de ações educativas.   

Agente de 
Endemias 

Efetuar visitas domiciliares, com objetivo de estimular medidas de notificação das 
doenças epidêmicas e conseqüente controle sobre as mesmas, segundo orientação 
da Organização Mundial de Saúde – OMS, para possibilitar a identificação e controle 
de processos mórbidos; verificar o sistema de abastecimento simplificado de água e 
fossas sépticas, orientando os munícipes, sobre as ações de saneamento básico; 
participar de treinamento de pessoal de nível médio e básico, na área de 
saneamento; realizar trabalhos educativos com grupos comunitários, sobre 
saneamento básico, discutindo sua importância, na saúde da população. 

Técnico em 
Enfermagem 

Realizar atividades similares de enfermagem em unidades hospitalares e 
ambulatoriais, sob a supervisão de profissional da área de saúde. 
Executar a higienização ou preparação dos pacientes para exames ou atos cirúrgico. 
Cumprir as prescrições relativas aos pacientes. 
Zelar pela limpeza, conservação e assepsia do material e do instrumental. 
Executar e providenciar a esterilização de salas e do instrumento adequado às 
intervenções programada. 
Manter atualizada o prontuário dos pacientes. 
Verificar a temperatura, pulso e respiração, registrando os resultados nos prontuário. 
Ministrar medicamentos, aplicar imunizantes e fazer curativos. 

Técnico em Saúde 
Bucal 

Desenvolver programas educativos e de saúde bucal. 
- participar na realização de levantamentos epidemiológicos. 
- orientar os pacientes ou grupos de pacientes sobre saúde. 
- fazer demonstração de técnicas de escovação. 
- orientar e promover a prevenção da carie dental através de aplicação de flúor  e 
outros métodos e produtos. 
- executar a remoção de indutos, placas e cálculos dentários. 
- supervisionar o trabalho dos auxiliares de consultório odontológico. 
- participar no treinamento dos auxiliares de consultório dentário. 
- instrumentar o Odontólogo junto a cadeira operatória. 
- realizar profilaxia bucal. 
- inserir, condensar, esculpir e dar polimento em substancias restauradoras. 
- proceder a limpeza e anti-sepsia do campo operatório antes e apos atos cirúrgicos. 
- remover suturas. 
- preparar materiais de forramento e restauradores. 
- cuidar da manutenção e conservação do equipamento odontológico. 
- executar revelação de placa bacteriana. 
- fazer controle de material permanente e de consumo das clinicas odontológicas. 
- realizar visitas domiciliares na comunidade. 
- desempenhar outras atividades correlatas. 
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GRUPO III 
 

ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR – ANS 
 

CARGO DESCRIÇÃO 

Assistente Social 
 

Prestar serviços de âmbito social à indivíduos e grupos, em tratamento de saúde 
física ou mental, a menores carentes ou infratores e a alunos considerados casos – 
problemas, identificando e analisando situações e necessidades materiais, psíquicas 
e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do Serviço Social, para 
prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração 
ou reintegração dessas pessoas à  sociedade. 

Fonoaudiólogo 
 

Realizar avaliação e elaborar programas de atendimento da comunicação oral e escrita, 
voz e audição dos educandos, emitindo parecer diagnostico. 
Atender educandos que necessitem de reabilitação de reeducação fonoaudiologica, 
encaminhando para serviços ou para profissionais específicos quando necessário. 
Orientar o corpo docente e administrativo das escolas  do ensino regular e outras 
instituições quanto as características do desenvolvimento dos alunos avaliados, bem 
como sugerir estratégias diferenciadas para serem trabalhadas com o educando na 
escola, em classe de ensino regular ou em modalidades de atendimento em educação 
especial. 
Orientar a família quanto atitudes e responsabilidades no processo de educação e/ou 
reabilitação do educando. 
Acompanhar o desenvolvimento do educando na escola regular e/ou outras 
modalidades de atendimento em educação especial. 
Analisar e elaborar relatórios específicos da sua área de atuação, individualmente ou 
em conjunto com outros profissionais. 
Participar de equipe multidisciplinar visando a avaliação diagnostica, estudo de caso, 
atendimento e encaminhamento de educando. 
Participar e contribuir junto à comunidade em programas de prevenção, identificação, 
encaminhamento e atendimento de educandos portadores de excepcionalidade. 
Realizar assessoramento psicoeducacional junto aos profissionais que atuam 
diretamente com o educando portador de excepcionalidade. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

Psicólogo 
 

Proceder ao estudo e à análise dos processos intra e interpessoais e nos 
mecanismos de comportamento, elaborando e ampliando técnicas psicológicas, 
como testes para determinação de características efetivas, intelectuais, sensoriais 
ou motoras, técnicas psicoterapias e outros métodos de verificação, para possibilitar 
a orientação, seleção e treinamento no campo profissional, no diagnóstico e na 
identificação e interferência nos fatores determinantes na ação do indivíduo, em sua 
história pessoal, familiar, educacional e social. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 

Veterinário 

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, 
proteção, aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e 
pesquisas, aplicando conhecimentos, dando consultas, fazendo relatórios, 
exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade 
do rebanho, a produção racional e económica de alimentos e a saúde da 
comunidade. 
Desempenhar outras atividades correlatas. 
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GRUPO IV 

ATIVIDADES DE MAGISTERIO - MAG 

CARGO DESCRIÇÃO 

Professor de 
Educação Básica  
series iniciais do 

Ensino 
Fundamental 

Ministrar aulas das matérias que compõem as faixas de comunicação e expressão, 
integração social, iniciação às Ciências, Língua Portuguesa, Geografia, Historia, 
Matemática e Educação Infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental e 
Educação Infantil, transmitindo os conteúdos pertinentes, de forma  integrada e 
através de atividades, para proporcionar aos alunos os meios elementares de 
comunicação, instruindo-os sobre os princípios básicos da conduta científica e social 

Professor de 
Educação Básica   
últimas series do 

Ensino 
Fundamental 

Planejar e ministrar aulas nas quatro últimas séries do Ensino Fundamental em uma 
das áreas específicas I – Ciências Naturais II - Geografia, III- História ; IV – Língua 
Portuguesa; V - Matemática, transmitindo os conteúdos teórico – práticos 
pertinentes, utilizando materiais e instalações apropriadas, para desenvolver a 
formação dos alunos, sua capacidade de análise  crítica e suas aptidões; Elaborar  
planos de aula, selecionando o assunto e determinando metodologia, com base nos 
objetivos fixados, para obter melhor rendimento do ensino. Elaborar  e aplicar testes, 
provas e outras técnicas usuais de avaliação, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, a fim de verificar o aproveitamento 
dos alunos e constatar a eficácia dos métodos adotados. Participar das reuniões de 
pais, procurando colocá-los  a par da situação escolar de seus filhos e estimulando a 
família a colaborar na educação dos adolescentes. Debater nas reuniões de 
planejamento os programas e métodos a serem adotados ou reformulados, 
analisando  as situações – problemas da classe, sob sua responsabilidade. Efetuar 
exercícios práticos complementares induzindo os alunos a expressarem suas idéias 
através de debates, questionários redações e outras técnicas similares 

Psicopedagogo 

Diagnosticar os problemas de aprendizagem relacionados ao desenvolvimento cognitivo, 
psicomotor e afetivo, implícitos no processo de ensino-aprendizagem, no sentido de realizar 
intervenções psicopedagógicas, junto aos alunos, professores pais e servidores, com o objetivo 
de propiciar um desenvolvimento sadio e um processo de escolaridade normal. 

 


