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ANEXO I 
CARGOS, VAGAS, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, CARGA HORÁRIA SEMANAL E VENCIMENTO. 

Cargo Escolaridade Local Vagas 
Cadastro 
Reserva 

PNE 
Total 

de Vagas 
Carga Horária 
Semanal 

Salário (R$) 

Agente de Serviços Urbanos Ensino Fundamental Incompleto 

Limpeza Urbana 12  02 14 40 (SM) 
Sec. As. Social 03   03 40 (SM) 

Secretaria de Saúde 05  01 06 40 (SM) 
Pelotão doa PM 01   01 40 (SM) 
Escola Coopercal 01   01 40 (SM) 

Agente de Vigilância Ambiental Ensino Médio Sec. Saúde 04   04 40 750,00 
Agente de Vigilância Sanitária Ensino Médio Sec. Saúde 02   02 40 750,00 
Assistente Social Ensino Superior Sec. As. Social 02   02 30 2.500,00 
Enfermeiro Padrão Ensino Superior Hospital/PSF 04   04 40 3.070,00 
Farmacêutico Bioquímico Ensino Superior Hospital/PSF 02   02 40 3.070,00 
Fisioterapeuta Ensino Superior Centro de Reabilitação 01   01 40 3.070,00 
Monitores do Peti Ensino Médio Sec. de As. Social 02   02 40 614,80 
Monitor Ensino Médio Sec. de Educação 02   02 30 (SM) 
Nutricionista Ensino Superior Saúde/Educação 01   01 20 1.660,00  
Odontólogo Ensino Superior PSF 02   02 40 3.070,00 
Operadores Aquaviários Ensino Fundamental Incompleto Balsa 06   06 40  (SM) 
Procurador do Município Ensino Médio Cuiabá 01   01 40 1.500,00 
Psicólogo Ensino Superior Sec. As. Social 01   01 40 2.220,00          
Supervisor de Vigilância 
Ambiental 

Ensino Médio Sec. Saúde 01   01 40 923,00 

Professor 
Médio Escola M. Água Preta 01 01  02 30 614,80 
Médio Escola M. Coopercal 02 01  03 30 614,80 
Médio Escola M. Eletro Metal 01 01  02 30 614,80 

Professor Pedagogo Superior Escolas Sede do Município 02   02 30 1.152,75 
Técnico de Enfermagem Ensino Superior Sec. Saúde 06   06 40 755,00 
TOTAIS 65 03 03 71  
(*) SM – Salário Mínimo 
(*) PNE - Portadores de Necessidades Especiais. 
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ANEXO II 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 
 

Data 
 

Horário Atividade Local 

21/12/2011 10h00min 
Publicação do Resumo e Edital de Processo 

Seletivo 

Quadro avisos da Prefeitura  
Secretaria M. Saúde 

site: www.sydcon.com.br, 
www.amm.org.br. 

22/12 e 
23/12/2011 

08h00min as 11h00min 
e 14h00min as 
17h00min 

Período de Solicitação de Isenção da Taxa 
de Inscrições dos candidatos ao Processo 

Seletivo 

Secretaria Municipal de 
Saúde 

22/12 a 
29/12/2011 

08h00min as 11h00min 
e 14h00min as 
17h00min 

Período de Inscrições dos candidatos ao 
Processo Seletivo 

Secretaria Municipal de 
Saúde 

29/12/2011 
08h00min as 11h00min 

e 14h00min as 
17h00min 

Último dia para protocolo dos títulos 
Secretaria Municipal de 

Saúde 

03/01/2012 15h00min Divulgação da relação de inscrições 

Quadro avisos da Prefeitura  
Secretaria M. Saúde 

site: www.sydcon.com.br, 
www.amm.org.br. 

08/01/2012 08h00min às 11h00min 
Realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha. 

Local a ser divulgado na 
Prefeitura 

Secretaria M. Saúde 
Municipal e no site: 
www.sydcon.com.br, 
www.amm.org.br 

09/01/2012 16h00min 
Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva 

de Múltipla Escolha 

Quadro avisos da Prefeitura  
Secretaria M. Saúde 

site: www.sydcon.com.br, 
www.amm.org.br. 

16/01/2012 15h00min 
Julgamento dos recursos sobre os gabaritos 
da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

Secretaria Municipal de 
Saúde 

16/01/2012 15h00min 
Divulgação do resultado da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha 

Quadro avisos da Prefeitura  
Secretaria M. Saúde 

site: www.sydcon.com.br, 
www.amm.org.br.. 

19/01/2012 15h00min 
Divulgação do Resultado Final Definitivo para 

homologação pelo Prefeito Municipal 

Quadro avisos da Prefeitura  
Secretaria M. Saúde 

site: www.sydcon.com.br, 
www.amm.org.br. 
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ANEXO III 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 
- Agente de Serviços Urbanos 
- Operadores Aquaviários 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; 
Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos 
e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; 
Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase 
e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do porquê. 
 
MATEMÁTICA: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e 
divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; 
Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos, Triângulo; Perímetro de um triângulo, 
Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo de Áreas, Polígono, Metro Quadrado e Unidades maiores e menores do que o 
metro quadrado. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, 
Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística e Social do Brasil. Conhecimentos Gerais do Município de Cocalinho (História, geografia 
e atualidades). Conhecimentos básicos de informática. 
 
ESPECÍFICA PARA AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS: Noções básicas de primeiros socorros; Prevenção e combate a 
princípios de incêndio; Noções de segurança no trabalho e assuntos relacionados ao desempenho do cargo e ética no 
trabalho. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 1 a 14; arts 37 a 43). Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal. 
Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto.  
 
ESPECÍFICA PARA AQUAVIÁRIOS: Noções básicas de primeiros socorros; Prevenção e combate a princípios de incêndio; 
Noções de segurança no trabalho e assuntos relacionados ao desempenho do cargo e ética no trabalho. Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações (arts 1 a 14; arts 37 a 43). Lei Orgânica Municipal e Estatuto do Servidor Municipal. Sugestão Bibliográfica: 
Livros que abranjam o programa proposto.  

 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO 

- Agente de Vigilância Ambiental 
- Agente de Vigilância Sanitária 
- Monitores do Peti 
- Procurador do Município 
- Supervisor de Vigilância Ambiental 
- Monitor 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos Lingüísticos: Fonética: fonemas, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as 
classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. 
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Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, concordância 
verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, 
homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
MATEMÁTICA: Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e 
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: 
operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações com números 
decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números 
racionais: Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. 
Divisão proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, 
juros simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de 
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e 
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. 
Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, cilindros e 
cones, esfera - áreas e volumes. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, 
Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística e Social do Brasil. Conhecimentos Gerais do Município de Cocalinho (História, geografia 
e atualidades). Conhecimentos básicos de informática. 
 
ESPECÍFICA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL: Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no Brasil. 
Organização e princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde. Política 
Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de Atenção 
Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância ambiental e Doenças de Notificação Compulsória. A Saúde no 
contexto da Seguridade Social. Saúde Complementar. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Situação de saúde, políticas 
públicas e organização de programas e serviços para segmentos populacionais estratégicos. Educação em saúde. Políticas 
Nacionais na área da saúde. Noções de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais 
(Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, 
renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto; Utilização de Mala 
Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, 
formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e 
recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do 
pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.  
 
ESPECÍFICA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.Código de Saúde, leis complementares e decretos municipais 
que tratam de assuntos que envolvam a vigilância sanitária; 2.Noções de meio-ambiente: saneamento básico; poluição 
atmosférica e sonora; 3. Noções de vigilância nutricional e de alimentos: produção, armazenagem, distribuição e qualidade de 
alimentos. 4. Noções das condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos de saúde e de uso coletivo. 5. realização de 
visitas domiciliares, formação de inquéritos epidemiológicos, busca ativa, controle de zoonoses, atividades educativas 
referentes a prevenção e bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. 6. Noções de instauração de Processos 
Administrativos Sanitários. Noções de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais 
(Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, 
renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto; Utilização de Mala 
Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, 
formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e 
recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do 
pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.  
 
ESPECÍFICA PARA MONITORES DO PETI: Diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. 
Estado, políticas sociais públicas cidadania, direitos humanos e sociais no Brasil. Gestão Social e Participativa de serviços nas 
diversas áreas sociais. Legislação Social: Constituição Federal - Título VIII - Da Ordem Social; Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA; Estatuto do Idoso; Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
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LDB; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária; Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI); Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM); Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao tratamento e 
Prevenção em Álcool e outras Drogas - PEAD 2009/2011. Lei Maria da Penha - Lei 11.340/2006. Norma Operacional Básica 
do Sistema Único da Assistência Social-NOB/SUAS - 2005. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- SINASE. 
 
ESPECÍFICA PARA PROCURADOR DO MUNICÍPIO: Princípios da administração pública. Poderes da Administração. 
Administração direta e administração indireta. Redação empresarial e oficial. Atos e contratos administrativos. Envio e 
recebimento de correspondência. Documentação e arquivo. Serviços públicos. Lei de Licitações e Contratos (Lei 
Complementar nº 101/2000). Noções de Informática: Conhecimentos básicos de Sistemas Operacionais 
(Ex:Dos,Windows,Linux): Manipulação de arquivos através do Windows Explorer (Encontrar arquivos, copiar, apagar, 
renomear, recuperar apagados); Funções de Sistema (Painel de Controle e configurações); Editor de texto; Utilização de Mala 
Direta; Impressão; Planilhas eletrônicas: Elaboração de fórmulas simples; Uso de funções e fórmulas em planilhas eletrônicas, 
formatação de planilhas e textos; Utilização de gráficos; Impressão; Conhecimentos básicos de Internet e Intranet; Envio e 
recebimento de E-mails, segurança digital, antivírus, firewall, backup; Conhecimentos básicos de Hardware; Noções gerais do 
pacote Office; Software Livre; Noções de rede, impressão em rede, dispositivos de armazenamento e transporte de dados.  
 
ESPECÍFICA PARA SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL: Saúde Pública: Organização dos serviços de saúde no 
Brasil. Organização e princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação local de saúde. 
Política Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política Nacional de 
Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. Vigilância ambiental e Doenças de Notificação Compulsória. A 
Saúde no contexto da Seguridade Social. Saúde Complementar. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Situação de 
saúde, políticas públicas e organização de programas e serviços para segmentos populacionais estratégicos. Educação em 
saúde. Políticas Nacionais na área da saúde. 
 
ESPECÍFICA PARA PROFESSOR: Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos e históricos da educação: Concepções 
filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e cultura; A escola como instituição social; Teorias do 
desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - Fundamentos didáticometodológicos da Educação: 
Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino/aprendizagem; 
Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem de questões sociais; Linguagem na escola; História da 
Educação; Pedagogia da inclusão; A relação professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; Estrutura e 
funcionamento do ensino de 1º grau; Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento 
Participativo. Fundamentos legais da Educação: Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - 
Da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); 
Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº  .069/90); Lei 
10.172/2001 – Plano Nacional de Educação. Financiamento da Educação. 
 
ESPECÍFICA PARA MONITOR – Teoria e Prática da Educação. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão 
e fracasso escolar. Diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares 
nacionais. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na 
escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano 
escolar. Lei Federal nº 9.394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Da educação. Dos princípios e fins da 
educação nacional. Do direito à educação e do dever de educar. Da organização da educação nacional. Dos níveis e das 
modalidades de educação e ensino. Da composição dos níveis escolares. Da Educação básica. Das disposições gerais. Da 
educação infantil. Do ensino fundamental. Do ensino médio. Da educação profissional. Da educação especial. Dos 
profissionais da educação. Dos Recursos financeiros. Das disposições gerais. Das disposições transitórias. Lei Federal nº 
8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição Federal de 1988, com as alterações introduzidas por suas 
Emendas Constitucionais: Título II: dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º a 17) Título III: da organização do Estado (art. 
18 a 43). 
 

CARGOS DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
- Assistente Social  
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- Enfermeiro Padrão 
- Farmacêutico Bioquímico 
- Fisioterapeuta 
- Nutricionista 
- Odontólogo 
- Técnico de Enfermagem  
- Psicólogo 
- Nutricionista 
- Professor 
 
LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão de texto literário ou informativo. 2 - Conhecimentos Lingüísticos: Fonética: fonemas, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, sílabas, tonicidade. Morfologia: a estrutura da palavra, formação de palavras, as 
classes de palavras. Ortografia: emprego das letras, acentuação gráfica. 
Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. Sintaxe: os termos da oração, as orações no período composto, concordância 
verbal e nominal, regência verbal e nominal, ocorrência da crase, colocação de palavras. Semântica: sinonímia e antonímia, 
homografia, homofonia, paronímia, polissemia. 
 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS: Conjuntos; Conjuntos numéricos; Funções; Relações; Função polinominal do 1º 
e 2º grau; Função modular; Função exponencial; Função logarítima; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; 
Determinantes; Sistemas Lineares; Análise combinatória; Binômio de Newton; Conjuntos de números complexos; Polinômios; 
Trigonometria - Aplicação no triangulo retângulo, Funções circulares, Relações e identidades trigonométricas, Transformações 
trigonométricas; Equações trigonométricas; Inequação trigonométricas; Relações de triângulos quaisquer; Geometria - 
Semelhança de figuras geométricas planas, Relações métricas no triângulo retângulo, Polígonos regulares inscritos na 
circunferência, relações métricas, Área das figuras geométricas planas, Poliedros, Prismas, Pirâmide, Cilindro, Cone, Esfera; 
Geometria analítica - Introdução à geometria analítica plana, Estudo da reta no plano, cartesiano, Estudo da circunferência no 
plano cartesiano. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, 
Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e 
quantitativo). Conhecimentos Gerais do Município de Cocalinho (História, geografia e atualidades). 
 
ESPECÍFICA PARA ASSISTENTE SOCIAL Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da 
profissão. Possibilidades e limites de atuação do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. 
Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e 
neoliberalismo. Desigualdade social. Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. Políticas de 
Assistência. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Políticas de Saúde. 
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica da Saúde (LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de 
Deficiência. Desenvolvimento de Comunidade. Evolução Histórica do Desenvolvimento de Comunidade. Possibilidades e 
limites da prática do serviço social em empresas. Relações de trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. Família e 
Sociedade. Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote 
Microsoft Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint), Internet; Anti-vírus. Outros assuntos relacionados diretamente 
com a área de atuação do cargo. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 
e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica 
(NOB/SUS/96). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 37 a 43; arts 196 a 200; arts. 226 a 230). Sugestão Bibliográfica: 
Livros que abranjam o programa proposto. 
 
ESPECÍFICA PARA ENFERMEIRO PADRÃO Fundamentos de enfermagem: Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e 
funções. Instrumentos básicos de enfermagem. O Processo de trabalho de enfermagem. Metodologia de assistência. 
Assistência de enfermagem nas necessidades: alimentação, higiene, eliminação, regulação térmica, movimentação, 
deambulação, sono, repouso, respiração, integridade física e terapêutica. Enfermagem Geral. Enfermagem Clinica. 
Administração de medicamentos. Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Ética profissional: Código de Deontologia de 
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Enfermagem. Legislação do exercício profissional. Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes com 
infecções crônicas dos sistemas: cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino e gastrointestinal. Métodos de desinfecção e 
esterilização. Assistência de enfermagem em situações de urgência: politraumatismo, queimadura, ferimentos, hemorragias, 
parto de urgência, choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva, picada de animais peçonhentos, intoxicações e 
paradas cárdio-respiratórias. Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávidopuerperal. 
Assistência de enfermagem às principais afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à parturiente 
(normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. 
Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, 
hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. 
Enfermagem de saúde Pública e Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica. As doenças de Notificação Compulsória. 
As doenças sexualmente transmissíveis. Imunização e cadeia de frio. Calendário de Vacinas. Assistência de enfermidade no 
domicilio. Participação popular. Trabalho com grupos educativos. Trabalhos em equipes. Sistema Único de Saúde (SUS): seus 
princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II - Da 
Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Administração aplicada à enfermagem: Princípios de administração geral, 
administração aplicada em unidades da rede básica de saúde. Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais 
utilizados pela saúde pública. Programa Saúde da Família - PSF Assunto: Responsabilidades. Atribuições e Bases de ações 
da Equipe do Programa Saúde da Família. Principais responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pelas Equipes 
de Saúde da Família nas áreas prioritárias da Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde (NOAS/2001). Unidade de 
Saúde da Família. A implantação, evolução, seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da Equipe Saúde da Família 
(ESF) e Equipe Saúde Bucal (ESB). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Saúde 
Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, 
Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Outros assuntos relacionados 
diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações 
(arts 37 a 43; arts 196 a 200; arts. 226 a 230). Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
ESPECÍFICA PARA FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 01. Farmacologia clínica e terapêutica. 02. Farmacovigilância. 03. 
Interações medicamentosas. 04. Equilíbrio ácido-base. 05. Doenças sexualmente transmissíveis. 06. Fármacos e exames 
laboratoriais. 07. Analgésicos, antipiréticos, antipsicóticos, antidepressivos, antialérgicos, anti-hipertensivos, anti-ácidos, 
anorexígenos, antiparasitários, antibióticos, anticoagulantes, vitaminas. 08. Noções básicas hematologia, parasitologia, 
microbiologia. 09. Fármacos na gestação / amamentação. 10. anticoncepcionais e menopausa. 11. Intoxicações por 
medicamentos. 12. Microbiologia e Imunologia Clínica. 13. Hematologia. 14. Bioquímica Clínica. 15. Parasitologia Clínica. 16. 
Análise de Urina.17. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Conhecimentos sobre Legislação de Saúde Pública: 1. 
Constituição Federal do Brasil, 1988 – Artigos 196 a 200; 2. Leis Orgânicas da Saúde – Nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e 
Nº 8142, de 28 de dezembro de 1991. 3. NOB – SUS/01/96 – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – SUS. 
4. NOAS – SUS 01/2002 – Norma Operacional da Assistência à saúde. 5. CONASS – Pacto pela Saúde, Pacto pela Vida, 
Pacto em defesa do SUS, Pacto de Gestão, Regulação Assistencial. 6. Pacto de Atenção Básica. A obrigatoriedade de 
notificação pelo profissional de saúde, de algumas doenças transmissíveis. 7. Política de Saúde no Brasil, da Republica velha 
ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde: Objetivos; Atribuições; Doutrinas e Competências. – princípios e 
diretrizes do SUS. 8. Planejamento, Organização, Direção e Gestão; Recursos Humanos do SUS. Programação Pactuada e 
Integrada. 9. Política Nacional de Humanização. 10. Princípios Básicos do Financiamento e Gestão Financeira. 11. Indicadores 
de Saúde; 12. Transição Demográfica e Epidemiológica - Vigilância Epidemiológica. 
 
ESPECÍFICA PARA FISIOTERAPEUTA Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e do 
tronco; neuroanatomia; anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; fisiologia: respiratória, 
cardiovascular, articular e do envelhecimento; Avaliação e conduta fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares 
(afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana), pneumológicas 
(doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções pleurais, bronquiectasia, Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, 
insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas (artroses, 
artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico), geriátricas (osteoporose, alterações fisiológicas 
decorrentes do envelhecimento, incontinência urinária), traumatoortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, 
lesões de partes moles, lesões articulares, complicações osteoarticulares pós-traumáticas: rigidez, distrofia simpático-reflexa, 
síndrome compartimental), neurológicas (acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular, polineuropatias, doenças 
extra-piramidais, lesões de nervos periféricos e paralisia facial) e dermatológicas (paciente queimado, úlceras de pressão); 
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Fisioterapia em pré e pós-operatório de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em Terapia Intensiva: 
avaliação fisioterapêutica e radiológica do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do sistema 
respiratório, síndrome de imobilismo, noções de assistência ventilatória, monitorização respiratória e desmame; Fisioterapia 
Geral – cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia. Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. 
Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional 
Básica (NOB/SUS/96). Administração aplicada à enfermagem: Princípios de administração geral, administração aplicada em 
unidades da rede básica de saúde. Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais utilizados pela saúde pública. 
Programa Saúde da Família - PSF Assunto: Responsabilidades. Atribuições e Bases de ações da Equipe do Programa Saúde 
da Família. Principais responsabilidades da Atenção Básica a serem executadas pelas Equipes de Saúde da Família nas áreas 
prioritárias da Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde (NOAS/2001). Unidade de Saúde da Família. A implantação, 
evolução, seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da Equipe Saúde da Família (ESF) e Equipe Saúde Bucal (ESB). 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): 
Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da 
Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do 
cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 37 a 43; arts 196 a 200; arts. 226 a 
230) 
 
ESPECÍFICA PARA NUTRICIONISTA Noções gerais sobre Nutrição e alimentação normal. Introdução a Orientação 
Nutricional. Noções gerais sobre alimentos - Alimentos e Saúde. Nutrição e sua relação com a saúde da Comunidade. 
Nutrientes. Utilização de Nutrientes: Digestão, Absorção e Metabolismo. Dietoterapia. Dietoterapia nas anemias. Dietoterapia 
nos estudos patogênicos que modificam o peso. Desnutrição. Dietoterapia na desnutrição proteico-energética. Nutrição para 
crianças e adolescentes. Nutrição e doença - Moléstias Carenciais. Relação da Nutrição com o processo de crescimento. 
Nutrição e Desenvolvimento Humano. Microbiologia dos Alimentos. Transmissão de doenças pelos Alimentos. Estocagem de 
alimentos e combate a insetos e roedores. Envenenamento e Toxicologia Alimentar. Saúde Pública: Organização dos serviços 
de saúde no Brasil. Organização e princípios do SUS. Modelo Assistencial e Financiamento. Planejamento e programação 
local de saúde. Política Nacional de Humanização. Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e Controle Social. Política 
Nacional de Atenção Básica no SUS. Sistemas de Informação em Saúde. Doenças de Notificação Compulsória. Constituição 
Federal de 1988 - Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.080 
de 19/09/1990. Diário Oficial da União. Brasília, 20/09/1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Lei nº 8.142 de 28/12/1990. Diário 
Oficial da União. Brasília, 29/12/1990. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 373 de 27 de fevereiro de 2002 
Regionalização da Assistência à Saúde: Aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso. Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (NOAS - SUS - 2001-2002). BRASIL - Portaria/ GM Nº 399 de 22/02/2006. Ministério da Saúde. Pacto 
pela Vida. Disponível em http://www.saude.gov.br/dab. BRASIL, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias - Guia de Bolso, 5ª edição ampliada - série B, 2005 (doenças de notificação compulsória). 
Disponível em http://www.saude.gov.br/svs. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 648, de 28 de março de 
2006. Brasília, Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da 
Atenção Básica para o Programa Saúde da Família e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Disponível em 
http://www.saude.gov.br/dab. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização: documento base para gestores e trabalhadores do SUS - 2ª edição Brasília - Ministério da Saúde, 2004. 
CUNHA, J.P., Cunha, R.E. Sistema Único de Saúde - Princípios. In_____ Brasil. Ministério da Saúde. Gestão Municipal de 
Saúde. Textos Básicos, Brasília, 2001, pp 285-304. Disponível em: http://portal.saude.gov.br 
/portal/arquivos/pdf/gestao_municipal_de_saude.pdf. FREITAS, Carlos Machado de. A Vigilância da Saúde para a Promoção 
da Saúde. In: CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de. Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências 
(capítulo 7), Editora Fiocruz. ROUQUAYROL, Maria Zélia, ALMEIDA, Naomar de. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro. 
MEDSI. STARFIELD, Bárbara. Atenção Primária. Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 
UNESCO e Ministério da Saúde. Sistemas de Informação em Saúde: Disponível em http://www.saude.gov.br/bvs. Sus/Saúde 
Pública: Constituição Federal/88: Capítulo da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil - Sistema Único de Saúde: 
antecedentes, históricos, princípios e diretrizes, controle social, financiamento, legislação e normatização complementar do 
SUS. Planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários. Política Nacional de Humanização. Política Nacional de 
Atenção Básica no SUS. Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de 
notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. 
Noções de higiene social, sanitária e mental. Estratégias de Organização da Atenção Básica: Programa de Agentes 
Comunitários e Saúde da Família, Trabalho em equipe multidisciplinar. Epidemiologia e Sistemas de Informação: Bases 
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conceituais, processo saúde - doença (fatores determinantes e desencadeadores), Medidas de morbi-mortalidade, 
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida, doenças preveníveis por 
imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose, entre outras; características, medidas 
de prevenção e tratamento). Lei nº 8080, de 18/09/90 e Lei nº 8142, de 28/12/90. NOAS 2001. 
 
ESPECÍFICA PARA ODONTÓLOGO Cariologia. Doenças da polpa e dos tecidos periapicais. Distúrbios do desenvolvimento 
das estruturas bucais e parabucais. Tumores benignos e malignos da cavidade bucal. Tumores das glândulas salivares. Cistos 
e tumores de origem odontogênica. Alterações regressivas dos dentes. Infecções bacterianas, virais e micóticas. 
Disseminação das infecções bucais. Lesões físicas e químicas da cavidade bucal. Manifestações bucais das doenças 
metabólicas. Doenças do periodonto. Doenças dos nervos e músculos. Anestesiologia local e controle da dor. Técnicas de 
anestesia regional e local. Anatomia das regiões da cabeça e pescoço. Soluções anestésicas. Emergências no consultório. 
Flúor. Adesão aos tecidos dentários. Radiologia. Oclusão. Periodontia aplicada à dentística. Restaurações diretas e indiretas 
em dentes posteriores com resinas compostas. Restaurações diretas em dentes anteriores com resinas compostas. Lesões 
não-cariosas.Restaurações adesivas diretas. Facetas diretas com resinas compostas. Restaurações cerâmicas do tipo 
Inlay/Onlay. Facetas de porcelana. Restaurações de dentes tratados endodonticamente. Restaurações em dentes fraturados. 
Materiais odontológicos. Biocompatibilidade dos materiais dentários. Materiais de moldagem. Gesso. Resinas para 
restauração. Amálgama dental. Cimentos odontológicos. Cerâmicas odontológicas. Materiais de acabamento e polimento. 
Diagnóstico e plano de tratamento em clínica odontológica infantil. Dor em Odontopediatria. Tratamento nas lesões cariosas 
em dentes decíduos. Terapia endodôntica em dentes decíduos. Desenvolvimento da oclusão. Cirurgia bucal pediátrica. 
Traumatismo em dentes anteriores. Selantes de fóssulas e fissuras. Doenças infecciosas de preocupação especial na 
Odontologia. Avaliação do paciente e proteção pessoal. Princípios de esterilização e desinfecção. AIDS e a prática 
odontológica. Controle da infecção cruzada na prática odontológica. Odontologia preventiva e social, odontopediatria. 
Sus/Saúde Pública: Constituição Federal/88: Capítulo da Saúde. Organização dos serviços de saúde no Brasil - Sistema Único 
de Saúde: antecedentes, históricos, princípios e diretrizes, controle social, financiamento, legislação e normatização 
complementar do SUS. Planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários. Política Nacional de Humanização. 
Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. 
Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque 
estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental. Estratégias de Organização da Atenção Básica: Programa de 
Agentes Comunitários e Saúde da Família, Trabalho em equipe multidisciplinar. Epidemiologia e Sistemas de Informação: 
Bases conceituais, processo saúde - doença (fatores determinantes e desencadeadores), Medidas de morbi-mortalidade, 
Epidemiologia das doenças infecciosas e não infecciosas que causam impacto na qualidade de vida, doenças preveníveis por 
imunização, Zoonoses (dengue, leischimaniose, leptospirose, hidrofobia, toxoplasmose, entre outras; características, medidas 
de prevenção e tratamento). Lei nº 8080, de 18/09/90 e Lei nº 8142, de 28/12/90. NOAS 2001. 
 
ESPECÍFICA PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros 
utilizados em saúde pública (indicação, contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de 
vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, 
assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à 
mulher: na prevenção do Câncer cérvicouterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar. Assistência de enfermagem 
à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções 
respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais 
verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança 
(aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e 
sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, 
insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema digestivo: gastrites 
e úlceras épticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema neurológico: caracterização dos níveis de consciência e 
acidentes vascular cerebral; Sistema músculo-squelético: traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); 
Procedimentos básicos de enfermagem: verificação da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, 
tipos de curativos), administração de edicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: 
Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde 
(SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção 
II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do 
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cargo. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 37 a 43; arts 196 a 200; arts. 226 a 
230). Sugestão Bibliográfica: Livros que abranjam o programa proposto. 
 
ESPECÍFICA PARA PSICÓLOGO Código de Ética do Psicólogo; Conhecimentos específicos - Instituições e Organizações: O 
papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. Acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde 
mental em relação ao estresse. Conhecimento Clínico: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, 
fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia Familiar: O trabalho com família - orientação, 
aconselhamento e sua dinâmica. Psicologia Escolar: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação 
entre a dificuldade escolar e problemas emocionais. Noções Básicas de Psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do 
aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, 
manipulações e hábitos e comportamento. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional 
Básica (NOB/SUS/96). Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações (arts 37 a 43; arts 196 a 200; arts. 226 a 230). Sugestão Bibliográfica: Livros 
que abranjam o programa proposto. 
 
ESPECÍFICA PARA PROFESSOR – PEDAGOGIA: Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político-Pedagógicos - 
Função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na 
organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; 
permanência; inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica: LDB Lei Federal nº 9394/96; princípios e fins da 
educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares 
nacionais. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na 
escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar; projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano 
escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. 
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ANEXO IV 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
____________, ___ de ___________ de _____. 

 
 
À 
Comissão Fiscalizadora do Processo Seletivo. 
Prefeitura Municipal de Cocalinho. 
 
Referente: Recurso Administrativo - Processo Seletivo Público - Edital nº 001/2011. 
 
(    ) Inscrições. 
(    ) Gabarito Oficial - Revisão de Questões da Prova. 
(    ) Resultado Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
(    ) Resultado Final - Classificação e Pontuação de Títulos. 
(    ) Outros_____________________________________________________________ 
 
Prezados Senhores, 
 
Eu, _______________________________________________________________________, candidato(a) ao cargo de 
_________________________________________, CI nº _________________________, inscrito sob o nº ________, no 
Processo Seletivo Público desta Prefeitura, venho através deste, solicitar: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Atenciosamente, 
 

______________________________________________ 
(assinatura candidato) 
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ANEXO V 
RELAÇÃO DE TÍTULOS 

 
 
Cargo: ________________________________________________________________ Nº da inscrição: _________________ 
 
Nome do candidato: 
__________________________________________________________________________________________ 

RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES 
Campos preenchidos pelo candidate (deixar em branco) 

Nº 
Nº de 
horas 

Histórico / Resumo Pré - pontuação   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Observação: Preencher em letra de forma ou à máquina nos campos destinados ao candidato, entregar este formulário em 02 
(duas) vias, conforme Edital. 
 
Data: ____/____/____ 
 
________________________________________                               ________________________________________ 
                   Assinatura do candidato                                                                 Assinatura do Responsável p/ recebimento 
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ANEXO VI 
REQUERIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
Nome do candidato:____________________________________________________________________________________ 
Nº da inscrição: __________ Cargo: ________________________________________________________________________ 
 
Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, apresentou LAUDO MÉDICO com CID (colocar os 
dados abaixo, com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador: ______________________________________________________________________ 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID ___________________________________________ 
Nome do Médico Responsável pelo laudo: __________________________________________________________________ 
 
(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres) 
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em caso 
positivo, discriminar o tipo de prova necessário). 
 
(  ) Não necessita de prova ou tratamento especial. 
(  ) Necessita de prova especial (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
(Datar e assinar) 

 
________________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO VII 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
Por este instrumento particular, eu ___________________________________________________, portador da cédula de 
identidade nº ________________, residente à _______________________________________, nº _______, Bairro 
________________, CEP _____________, na cidade de ___________________________, estado de __________, e-mail 
__________________, nomeio e constituo como meu bastante procurador, para os fins de promover a minha inscrição no 
cargo de _______________________________________ do Processo Seletivo Público da Processo Seletivo Público da 
Prefeitura Municipal de Cocalinho, Edital nº 001/2011, o Sr. (a). 
_______________________________________________________, portador da cédula de identidade nº 
__________________, CPF nº _____________, residente à ____________________________, nº _______, Bairro 
____________________, CEP ________________, na cidade de ____________________, estado de __________, com os 
poderes específicos para, em meu nome, firmar o requerimento padrão de inscrição e declaração de que estou de acordo com 
as normas contidas no referido edital. 
 
 
 

Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 
 
 
 

Assinatura: ______________________________________ 
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ANEXO VII 
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Agente de Serviços Urbanos 

Compreende as atribuições que se destinam a executar, sob supervisão imediata, tarefas 
braçais simples, que não exijam conhecimentos ou habilitações específicas, como capinar 
e roçar terrenos e logradouros públicos; preparar argamassa, concreto e executar outras 
tarefas auxiliares de obras; quebrar pavimentos, abrir e fechar valas; carregar e 
descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais indicados; transportar 
materiais, móveis, equipamentos e ferramentas; limpar, lubrificar e guardar ferramentas, 
equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com as instruções recebidas; dar mira e 
bater estacas nos trabalhos topográficos; carregar e armar equipamentos de topografia; 
auxiliar na construção de palanques, andaimes e outras obras; auxiliar no preparo de 
produtos químicos para dedetização; executar outras atribuições afins. 

Operadores Aquaviários 

Ter conhecimentos navais, de operação de embarcação marítima, inclusive de locomoção 
na água por meios próprios, de plataformas flutuantes e rebocadas, transportando pessoas 
ou cargas; Respeitar as orientações dos inspetores navais; Determinar o adequado uso 
dos equipamentos e acessórios de segurança das embarcações e da tripulação aborda, 
orientando o uso obrigatório do colete salva vidas para todos os passageiros e tripulantes; 
Verificar as condições de locomoção da embarcação, verificando motor, combustível e 
demais equipamentos necessários para a sua movimentação; Obedecer as condições de 
quantidade de pesos e cargas para se locomover, visando a segurança dos tripulantes e 
passageiros; Compete ao comandante da embarcação, manter a disciplina a bordo, bem 
como comunicar a autoridade competente qualquer ocorrência grave a bordo da 
embarcação; Observar e cumprir as normas de higiene e da segurança do trabalho; 
Executar tarefas correlatas a critério do superior imediato.  

 
ENSINO MÉDIO 

 

Agente de Vigilância Ambiental 
 

Desenvolver atividades educativas e de orientação sobre saúde e meio ambiente junto aos 
munícipes, através do trabalho casa a casa em escolas, indústrias, comércio, centros 
comunitários, igrejas e outros; Desenvolver atividades lúdicas e de comunicação como 
teatros, jogos, palestras, músicas, distribuição de material, afixação de cartazes e faixas, 
participação em eventos e outras atividades correlatas;  Ações de intervenção ao meio 
ambiente para minimizar o risco à saúde como: retirada e acondicionamentos correto de 
material passível de ser criadouro de vetores, aplicação de produtos químicos, produtos 
biológicos e alternativos.  Preenchimento de planilhas, carteirinhas de vacina.  Pesquisa, 
inquéritos, investigação epidemiológica, participação em campanhas;  Leitura de carteira 
de vacinação;  Alimentação dos sistemas de informação e digitação; Apoio logístico: 
transporte, montagem e desmontagem de barracas, equipamentos e adequação e 
organização do espaço físico para eventos;  Operação de equipamentos de informática;  
Vistoria e elaboração de relatórios;  Preparo de  apresentações e aulas; Elaboração de 
mapas; Preenchimento de notificações; Busca ativa; Apoio ao paciente; Transporte de 
material e preparação de malotes e separação de material de rotina, folhetos, cartazes, 
produtos químicos, planilhas; Auxiliar na preparação de eventos (cafés, limpeza, 
montagem de mesa e etc.);  Limpeza e organização dos espaços utilizados para o 
desenvolvimento dos projetos incluindo canis e gatis; Lavagem e higienização de roupas e 
materiais utilizados na rotina dos serviços;  Limpeza e higienização de Centro Cirúrgico, 
consultório e esterilização de materiais; Preparação de vacinas e medicações;   Contenção 
de animal, e Visitas zoosanitárias.  
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Agente de Vigilância Sanitária 
 

Desenvolver atividades de executar procedimentos fiscais que se destinam a orientar os 
serviços de profilaxia e policiamento sanitário, coordenando ou executando trabalhos de 
inspeção aos estabelecimentos ligados a indústria e comercialização de produtos 
alimentícios, a imóveis recém – construídos ou reformados, para proteger a saúde da 
coletividade; controlar, manifestar nos Processos Administrativos de sua competência; 
elaborar, executar, monitorar e avaliar os projetos e programas de fiscalização em sua 
área de atuação e os de controle da situação cadastral ou econômico-fiscal, facilitando a  
aplicação dos métodos de gerenciamento das diretrizes e da rotina; inspecionar ambientes 
e estabelecimentos de alimentação pública, verificando o cumprimento das normas de 
higiene sanitária contida na legislação em vigor; proceder à fiscalização dos 
estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios, verificando as condições sanitárias 
dos seus interiores, limpeza dos equipamentos refrigeração dos ambientes, suprimento de 
água, instalações sanitárias e condições de asseio e saúde dos que manipulam os 
alimentos, para assegurar as condições necessárias à produção e distribuição de 
alimentos sadios e de boa qualidade; providenciar a interdição de locais com presença de 
animais, que estejam instalados em desacordo com as normas municipais; orientar o 
comércio e a indústria quanto às normas de higiene sanitária e do trabalhador; atender aos 
pedidos de vistorias solicitados pela população, verificando as condições e a existência de 
criações clandestinas de animais, lotes sujos, esgoto sem tratamento ou canalização 
inadequada, dentre outras, para aplicação das normas e penalidades Prevstas em 
legislação própria, quando for o caso; participar de campanhas de controle de vetores, 
vacinação anti-rábica dentre outras; formular, planejar e monitorar a implementação de 
políticas públicas de fiscalização sanitária; promover trabalhos educativos junto a 
comunidade, tais como: palestras, distribuição de folder e cartazes; elaborar relatórios de 
inspeção realizados; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade e  pela segurança 
individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da 
execução dos serviços;  participar de programa de treinamento, quando convocado; 
executar outras tarefas correlatas compatíveis com a natureza do cargo. 

Monitores do Peti 
 

Exercer a regência efetiva de atividades docentes, possibilitando o acesso, a permanência 
e o bom desempenho das crianças e adolescentes na escola; fornecer e incentivar a 
ampliação do universo dos conhecimentos da criança e do adolescente, por meio de 
atividades culturais, esportivas, artísticas e de lazer no período complementar ao da 
escola; propiciar, através de mecanismos adequados, a interação das crianças e 
adolescentes com as famílias, orientando sobre os ímpetos do trabalho do menor em 
áreas consideradas perigosas, penosas, insalubres e degradantes, ou seja, aquele 
trabalho que coloca em risco a saúde e a segurança do menor. 

Procurador do Município 
 

Representar o Município na Capital do Estado, Junto aos órgãos estaduais, federais, entre 
outros; representar o Município quando na ausência de um representante legítimo, e 
executar suas atribuições através de procuração; efetuar entregas ou despaches de 
documentos oficiais, mercadorias, máquinas, equipamentos, entre outros ligados a esta  
Municipalidade; acompanhar o prefeito, vice-prefeito, secretários, e demais funcionários 
durante estadia em Cuiabá, se os mesmos julgarem conveniente; informar ao Município, 
quando ciente, da disponibilidade de qualquer benfeitoria, seja ela financeira ou material, 
que atenda aos interesses da Administração Pública Municipal; participar de cursos, 
palestras, oficinas, workshop, entre outros, quando ocorrer a impossibilidade do Município 
enviar algum representando e em seguida repassar as informações e aprendizados aos 
respectivos servidores. 

Supervisor de Vigilância Ambiental 

Coordenar e supervisionar todas as ações desenvolvidas pelos agentes, desenvolvendo 
uma didática de trabalho a ser seguido nas atividades educativas, orientação e fiscalização 
em vigilância ambiental. Orientar os agentes sobre a legislação e suas atualizações, 
participar de cursos de reciclagem, oficinas ligadas á área de atuação, devendo repassá-
las aos agentes. Realizar palestras e workshops com a população, visando minimizar os 
riscos a saúde, enfim praticar todos os atos de organização da vigilância Ambiental. 
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Professor 

Compreende as atribuições que se destina a exercer a regência efetiva de atividades, área 
de magistério, assim como elaborar programas e planos de trabalho, controlar e avaliar o 
rendimento escolar e a recuperação de alunos; participar de reuniões e pesquisas 
educacionais; cooperar, no âmbito da escola, para o aprimoramento tanto do processo 
ensino aprendizagem, como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária 
da escola; executar outras atribuições afins. 

 
ENSINO SUPERIOR 

 

Assistente Social 

Compreende as atribuições que se destina através dos atos legislativos que regulamentam 
a profissão; executar e supervisionar trabalhos relacionados com o desenvolvimento, 
diagnóstico e tratamento dos pacientes em seus aspectos sociais (público interno e 
externo); identificar e analisar problemas e necessidades materiais, psíquicas e de outra 
ordem e aplicar aos processos básicos do serviço social e demais atividades inerentes à 
especialidade; contribuir para o tratamento e prevenção de problemas de origem 
psicossocial e econômica que interferem no tratamento médico; executar outras 
atribuições afins. 

Enfermeiro Padrão 

Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a 
profissão. Exercer atividades de enfermeiro na unidade assistencial de enfermagem, no 
centro cirúrgico, hemodinâmica, hemodiálise, uti, emergência, maternidade, clínica médica, 
clínica cirúrgica, pediatria, ambulatório, unidades de internações e demais setores 
pertinentes; exercer funções de coordenação dos serviços de enfermagem; desenvolver as 
suas funções de acordo com a conveniência do serviço; executar e supervisionar outras 
atividades inerentes a sua especialidade; executar outras atribuições afins. 

Farmacêutico Bioquímico 

Definir as dificuldades e necessidades locais na área de assistência farmacêutica e 
vigilância em saúde correlata, participando do planejamento institucional; estabelecer 
critérios de prioridade no âmbito da assistência farmacêutica local, visando ajustes na 
alocação de recursos financeiros; participar da formulação e da reformulação da Política 
Municipal de Medicamentos, em concordância com a Política Municipal de Saúde e com a 
Política Nacional de Medicamentos; contribuir com o planejamento na seleção de 
medicamentos essenciais a nível municipal (padronização), de acordo com o perfil 
epidemiológico e econômico da região; verificar e orientar, na farmácia as condições de 
armazenamento, controle de qualidade (prazo de validade, embalagem, modificação no 
aspecto físico, etc.), estoque, distribuição e dispensação dos medicamentos; realizar 
controle de estoque periódico e balanço anual, remetendo os relatórios ao Secretário 
Municipal de Saúde ou demais interessados que solicitarem tais relatórios; dispensar 
pessoalmente os medicamentos controlados, verificando a prescrição quanto à indicação, 
posologia, contra-indicação, interação medicamentosa e duração do tratamento, 
orientando o(a) paciente quanto ao uso de medicamentos, posologia, conservação, efeitos 
colaterais e interações medicamentosas possíveis; manter especificamente sob sua 
guarda e prestar contas à vigilância sanitária, de acordo com a lei, quanto à entrada e 
saída de medicamentos de controle; observar e zelar pelo cumprimento das normas de 
conduta e protocolos oficiais emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde; assessorar a 
equipe local de saúde nas questões referentes ao uso de medicamentos, antissépticos, 
esterilizantes, saneantes, detergentes e similares; colaborar com ações inerentes à 
formação acadêmica na área de farmácia, sempre que solicitado; desenvolver ou participar 
de estudos locais ou regionais sobre a utilização do medicamento (perfil de consumo, 
auto-medicação, etc...); participar de treinamentos da equipe de saúde, sempre que 
solicitado; realizar funções ligadas á manipulação de fórmulas farmacêuticas; exercer as 
atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a profissão; zelar 
pelo patrimônio sob sua responsabilidade e pela segurança individual e coletiva, utilizando 
equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; participar de 
programa de treinamento, quando convocado; executar outras tarefas correlatas 
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compatíveis com a natureza do cargo. 

Monitores 

Atuar junto às crianças na fases de educação de 02 a 04 anos, auxiliando o professor no 
processo ensino aprendizagem; auxiliar as crianças na execução das atividades 
pedagógicas e recreativas diárias; cuidar da higiene, alimentação, repouso e bem-estar 
das crianças; auxiliar o professor na construção de atitudes e valores significativos para o 
processo educativo das crianças, no processo de observação, no registro da 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, assim como na construção de material 
didático, organização e manutenção deste material; responsabilizar-se pela recepção e 
entrega das crianças junto às famílias, mantendo um diálogo constante entre família e 
escola, atuar nas diversas atividades extraclasse, desenvolvidas na unidade escolar; 
participar de capacitação e formação continuada 

Fisioterapeuta 

Compreende o cargo com atribuição de prevenção, avaliação e pesquisa em terapia física 
e reabilitação, avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando 
testes musculares, funcionais, de amplitude articular de verificação cinética e 
movimentação, reabilitação seqüencial de: meningites, encefalites, doenças reumáticas, 
paralisias, seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica 
corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e outras técnicas especiais 

Nutricionista 
Compreende o cargo com atribuições de executar atividades na sua dimensão profissional 
e que requeiram escolaridade de superior vinculada ao perfil profissional de Nutricionista 
exigido para ingresso e demais atividades complementares e afins. 

Odontólogo 
Compreende o cargo com atribuições de executar atividades na sua dimensão técnico-
profissional e que requeiram escolaridade de superior vinculada ao perfil profissional 
exigido para ingresso e demais atividades complementares e afins. 

Técnico de Enfermagem 

Executar tarefas ligadas ao público, prestando serviços gerais de enfermagem. Realizar 
exames biométricos. Coordenar exames médicos periódicos e pre-admissionais. 
Encaminhar laudos. Controlar materiais, medicamentos e equipamentos. Preparar quadros 
e relatórios sobre atendimentos prestados, organizar e manter arquivos; coordenar e 
executar projetos específicos na área de saúde, higiene, habitação, planejamento familiar 
e outros, colaborar na implantação e acompanhamento de programa assistenciais e de 
saúde preventiva, promovendo encontros grupais junto a população de menor poder 
aquisitivo, orientando-o e buscando fórmulas para a melhoria de condições de vida. 
Desencadear campanhas, sob a coordenação específica, de vacinação, coordenar na 
divulgação de programas básicos de saúde pública e outros, elaboração de relatórios, 
fichários dos atendimentos, bem como organizar todo o sistema de arquivo e manutenção 
de equipamentos e material necessário. Executar outras atividades relativas ao cargo, 
conforme as necessidades do Município. 

Psicólogo 

Atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão, como 
efetuar o atendimento de consultas realizadas em consultórios e escolas; efetuar 
atendimentos psicológicos diversos, indicando as providências a serem tomadas para 
restabelecer a saúde do paciente; ministrar palestras; efetuar psicodiagnósticos; observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras atribuições afins. 

Professor Pedagogo 

São atribuições específicas do Profissional da Educação na atividade de docência: 
participar da formulação de políticas educacionais nos diversos âmbitos do Sistema 
Público de Educação Básica; elaborar planos, programas e projetos educacionais no 
âmbito específico de sua atuação; participar da elaboração do Plano Político-Pedagógico; 
desenvolver a regência efetiva; controlar e avaliar o rendimento escolar, de forma parcial 
semestralmente, e relatório anual no final da etapa; executar tarefa de recuperação de 
alunos; participar de reunião de trabalho; elaborar procedimentos objetivando o 
encaminhamento dos alunos para o assessoramento pedagógico na unidade escolar 
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ANEXO VIII - MODELO DE REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE 
INSCRIÇÃO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Nos termos do Edital de Processo Seletivo nº 001/2011, requeiro a isenção do pagamento da taxa de inscrição: 
 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
Nome: _______________________________________________________________________________________________ 
Cargo Pretendido: _____________________________________________________________________________________ 
Endereço: _______________________________________________ Nº: _____________Bairro: _______________________ 
CEP: ______________ Tel.: (_____)_________________Cidade: _____________________________ UF: ______________  
CPF: _______________________CTPS: ____________________ Série: _____________ Data Exp.: ___________________ 
Carteira de Identidade: ________________________ E-mail:______________________________ 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: *Não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para 
candidatos que não comprovem renda  mensal igual ou inferior a um salário mínimo, seja qual for o motivo alegado. *Somente 
o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente tem que executar 
todos os procedimentos exigidos no item 2.2. 
 
 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao Processo Seletivo, que 
apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 001/2011 da Prefeitura 
Municipal de Cocalinho - MT, em especial quanto as disposições do item 2.2. 
 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira 
responsabilidade, podendo a Comissão Examinadora do Processo Seletivo, em caso de fraude, omissão, falsificação, 
declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade,  
proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar inclusive 
responsabilização  criminal contra a minha pessoa. 
 

Cocalinho-MT, _____ de __________________________ de 2011. 
 
 

Assinatura do Candidato: ___________________________________________ 
 
 

Protocolo 
 

Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Processo Seletivo: 
 
[   ] Deferido 
 
[   ] Indeferido 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


