SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMPG
EDITAL

EDITAL DE ABERTURA 32/2020
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR
Processo SEI 20.0.000031818-4
O Município de Porto Alegre, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, tendo em
vista contrato celebrado com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC,
Processo Eletrônico 19.0.000137806-9, torna público que será realizado Concurso Público para provimento efetivo
dos cargos de Economista, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Estatístico, Farmacêutico,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Médico Veterinário do seu quadro de pessoal das Administrações Direta,
Autárquica e Fundacional, conforme Autorizações Nº 66/2019, 69/2019, 85/2019 e 101/2019 constantes nos
Processos Eletrônicos 18.0.000088818-0, 18.0.000133742-0, 19.0.000098758-4 e 19.0.000035430-1,
respectivamente, preceitos do Decreto Municipal nº 11.496/96 e critérios a seguir especificados.
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1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público realizar-se-á sob responsabilidade da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e
Ciências - FUNDATEC, obedecidas as normas deste Edital.
1.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos.
1.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo
o Município de Porto Alegre o direito de excluir do Concurso Público aquele que omitir ou prestar informações
inverídicas.
1.4 A declaração falsa ou inexata de dados determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos
decorrentes dela, em qualquer época.
1.5 Não será aceita inscrição por outra forma que não a estabelecida neste Edital.
1.6 A inscrição do candidato implicará aceitação das normas para o Concurso Público contidas neste Edital, nos
avisos ou comunicados e em outros atos a serem publicados.
1.7 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais, avisos e
comunicados referentes a este Concurso Público que serão divulgados no Diário Oficial do Município de Porto
Alegre e/ou na Internet, no endereço eletrônico oficial www2.portoalegre.rs.gov.br/concursos e no site da
FUNDATEC www.fundatec.org.br.
1.8 Os documentos exigidos neste Edital, quando necessário, deverão ser encaminhados à Equipe de Concursos
da FUNDATEC, Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2012, Porto Alegre/RS, CEP 91.410-000, no horário das 9h às 18h.

2 - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
2.1 São requisitos para o ingresso no serviço público municipal:
a) Ser aprovado no Concurso Público;
b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, neste caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do §1º do art. 12 da
Constituição da República;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
d) Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
e) Ter idade mínima de dezoito anos completos até a data de posse;
f) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
g) Apresentar todos os documentos exigidos para a posse, conforme item 18 deste edital.

3 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO
3. 1 Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Complementar Municipal 133/1985 – Estatuto dos
Servidores do Município de Porto Alegre.
3.2 Constam no Anexo V, o detalhamento das atribuições de cada cargo e das respectivas condições de trabalho.

4 - DA CARGA HORÁRIA E DA REMUNERAÇÃO INICIAL
4.1 Carga horária de 30 horas semanais de trabalho: R$ 2.257,76 (vencimento básico inicial) Gratificação de
Incentivo Técnico (GIT) de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o vencimento básico inicial.
4.1.1 Poderá, de acordo com a necessidade da Administração, ter alterações na jornada de trabalho e respectivos
vencimentos, conforme descrito a seguir:
a) Convocação para Regime de Tempo Integral (RTI), com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico inicial e Gratificação de
Incentivo Técnico, correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o vencimento básico inicial.
b) Convocação para Regime de Dedicação Exclusiva (RDE), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
com acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico inicial e Gratificação de Incentivo Técnico
(GIT), correspondente a 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico inicial.

QUADRO RESUMO DO VENCIMENTO
Regime de
trabalho/
Carga Horária
semanal

Vencimento Básico
Inicial (R$)

Gratificação Incentivo Técnico
(GIT) (R$)

Edital 53 (10045083)

Remuneração
Total (R$)

SEI 20.0.000031818-4 / pg. 2

Normal/30h

2.257,76

1.015,99

3.273,75

Tempo Integral/40h

3.386,64

1.693,32

5.079,96

Dedicação
Exclusiva/40h

4.515,52

2.257,76

6.773,28

4.1.2 Compõe a remuneração do cargo de Engenheiro, a Gratificação Alcance Metas Serviços Engenharia e
Arquitetura (GAM), composta da parte fixa correspondente a 32% (trinta e dois por cento) do vencimento básico
inicial, acrescida de:
- 45% do vencimento básico inicial, se o servidor for convocado para regime especial de trabalho;
- 75% do vencimento básico inicial, se o servidor for convocado para Regime de Trabalho Integral;
- 100% do vencimento básico inicial, se o servidor for convocado para Regime de Dedicação Exclusiva.
- Parte variável desta gratificação correspondente a 68% do vencimento básico inicial.
4.2 Outros Benefícios:
4.2.1 Vale Alimentação, conforme Lei Municipal n° 7.532/1994.
4.2.2 Vale Transporte facultativo e subsidiado, conforme Lei Municipal n° 5.595/1985.
4.2.3 Plano de saúde facultativo e subsidiado, conforme Lei Municipal nº 11.556/2014.

5 - DA DIVULGAÇÃO
5.1 A divulgação oficial de todas as etapas referentes a este Concurso dar-se-á na forma de Editais e Extratos de
Editais, veiculados nos seguintes meios e locais:
a) Diário Oficial do Município de Porto Alegre (DOPA);
b) Em jornal de grande circulação;
c) No painel físico da Prefeitura, localizado na Rua Siqueira Campos, 1300;
d) No site da FUNDATEC, www.fundatec.org.br.
5.2 Em caráter meramente informativo haverá divulgação dos atos no endereço eletrônico oficial do Município de
Porto Alegre,www2.portoalegre.rs.gov.br/concursos

6 - DA INSCRIÇÃO
6.1 Será admitida inscrição, somente via internet, no endereço eletrônico da FUNDATEC www.fundatec.org.br,
solicitada no período entre às 10 horas do dia 08 de abril 2020 e às 17 (dezessete) horas do dia 04 de maio de
2020, no horário de Brasília – DF.
6.2 O candidato deverá preencher o formulário de inscrição no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br, conforme
subitem 6.1, e emitir o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário) para pagamento da taxa de
inscrição do Concurso, conforme instruções no Anexo II.
6.3 O valor da taxa de inscrição é de R$ 206,00 (duzentos e seis reais).
6.4 A taxa de inscrição deverá ser paga até 05 de maio de 2020, em qualquer agência bancária ou casas
lotéricas.
6.5 Não serão aceitas as inscrições pagas com vencimento posterior à data estipulada no subitem 6.4.
6.6 O Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário) deverá conter, obrigatoriamente, o CPF do
candidato para fins de validação da sua inscrição.
6.7 No caso de mais de uma inscrição do mesmo candidato, será validada somente a última inscrição
realizada e devidamente paga.
6.8 O Município não se responsabilizará pelas inscrições que não forem recebidas por motivos de ordem técnica
alheias ao seu âmbito de atuação, tais como falhas de telecomunicações, falhas nos computadores, nos
provedores de acesso e quaisquer outros fatores exógenos que impossibilitem a correta transferência dos dados.
6.9 As inscrições efetuadas somente serão válidas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição.
6.10 O candidato que realizar o pagamento do boleto e não preencher o formulário de inscrição dentro do período
estipulado neste Edital, não será homologado nesse Concurso Público.
6.11 Para homologação da inscrição neste Concurso Público, o candidato deverá, dentro dos prazos estabelecidos
neste edital, obrigatoriamente, preencher a ficha de inscrição e realizar o pagamento do boleto bancário, excluídos
os beneficiados da isenção de taxa, conforme item 8. Caso não realize um dos dois não terá sua inscrição
homologada.
6.12 É vedado inscrição condicional, extemporânea, via postal, fac-símile ou correio eletrônico.
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6.13 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso
de cancelamento do certame.
6.14 Não será aceita inscrição paga com cheques sem provisão de fundos.
6.15 Não é de competência da FUNDATEC regulamentar ou informar horários limites de pagamentos dos boletos,
sendo de responsabilidade unicamente dos órgãos que prestam serviços de recebimentos bancários essa
determinação. Cabe ao candidato se informar sobre os horários de recebimento dos estabelecimentos, tais como:
Casas lotéricas, agências bancárias, entre outros, bem como verificar as regras de aplicativos, Internet Banking e
acompanhar casos de greve, etc., bem como o conhecimento da data de processamento do pagamento realizado.
6.16 A FUNDATEC não se responsabiliza por fraudes em boletos ocasionados por programas/softwares
maliciosos’ que por ventura se instalem no computador utilizado pelo candidato. Antes de pagar qualquer boleto
bancário, o candidato deve verificar os dados impressos, como número do banco, logo do banco, se o número do
código de barras corresponde ao da parte de cima da fatura, CNPJ, data de vencimento do título e se o valor
cobrado corresponde ao devido.
6.17 A FUNDATEC disponibilizará computadores para acesso à internet durante o período de inscrições, bem
como durante todo processo de execução, sito na Rua Professor Cristiano Fischer, nº 2012 – Bairro Partenon, em
Porto Alegre/RS, no horário de atendimento ao público, das 9 (nove) horas às 17 (dezessete) horas.

7 - DA FOTO DIGITAL
7.1 No momento da inscrição, o candidato deverá enviar, via upload, uma foto digital atualizada de seu rosto, em
que necessariamente apareça a sua face descoberta e os seus ombros.
7.2 O candidato poderá seguir o modelo de foto contida em documentos de identificação oficiais, tais como RG,
CNH, etc., não sendo permitida a utilização de qualquer tipo de adereço que impossibilite a identificação do rosto,
como óculos de sol, chapéus e máscaras.
7.3 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referente ao
procedimento de envio da foto digital.
7.4 Somente são aceitos arquivos com extensão .jpg, .jpeg, ou .png.
7.5 A imagem deve possuir boa qualidade; apresentar somente o rosto de frente, visualização dos olhos na foto,
sem adereços, tais como: máscara, chapéus, óculos escuro, etc.
7.6 A foto deve permitir o reconhecimento do candidato no dia de prova.
7.7 O envio da foto digital é de responsabilidade exclusiva do candidato.
7.8 A FUNDATEC não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do arquivo ao seu
destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação ou de outros fatores
que impossibilitem o envio.
7.9 A foto digital encaminhada servirá para reconhecimento no dia da prova e comparação do candidato com o
documento de identificação apresentado.
7.10 A foto digital poderá ser alterada durante o período de inscrição. Essa alteração somente poderá ser realizada
pelo setor de Concursos, através do envio da nova foto dentro do padrão estabelecido, para o e-mail
concursos@fundatec.org.br. Após esse período, alterações serão realizadas somente se autorizadas pela
Comissão de Concursos da FUNDATEC.
7.11 Haverá um período para alteração das fotos digitais não aceitas, ou seja, que não estiverem de acordo para
fins de identificação no dia de prova, a ser divulgado em edital específico.
7.12 No dia de aplicação da prova, caso a foto digital enviada não permita o reconhecimento, o candidato será
encaminhado à Coordenação e submetido à identificação especial, desde que não infrinja o disposto no subitem
7.11.
7.13 O candidato, ao se inscrever, autoriza o uso da imagem para as finalidades do presente concurso, estando
ciente de que a foto será utilizada em materiais impressos, como lista de presença e grade de resposta. Além
disso, a foto será encaminhada para fins de verificação no ato posse, com a finalidade de garantir a lisura do
certame.
7.14 O candidato que submeter fotos que violem ou infrinjam os direitos de outra pessoa e/ou de fotos que
contenham conteúdo sexual explícito, nudez, conteúdo obsceno, violento ou outros conteúdos censuráveis ou
inapropriados será excluído do concurso, em qualquer momento do processo.

8 - DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
8.1 É assegurado o direito de isenção da taxa de inscrição ao candidato que, conforme previsto no Decreto
Municipal nº 17.794/2012, cumulativamente:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o
Decreto Federal nº 6.135/2007; e
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b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135/2007.
8.2 A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, no período das 10 (dez) horas do dia
08 (oito) de abril de 2020 até às 17 (dezessete) horas do dia 09 (nove) de abril de 2020.
8.3 Para obter a isenção o candidato deverá providenciar a inscrição provisória no site da FUNDATEC
www.fundatec.org.br e preencher o Formulário On-line - Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, comprovando
o enquadramento de seu pedido:
a) indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico; e
b) declaração, pelo Formulário On-line - Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, que atende à condição
estabelecida na alínea “b” do subitem 8.1.
8.4 Os dados informados pelo candidato, no ato da inscrição, deverão ser exatamente iguais aos que foram
declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico.
8.5 A FUNDATEC consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas
pelo candidato.
8.6 As informações prestadas no Formulário On-line - Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que
acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto
Federal nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
8.7 Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição a candidato que não possua o Número de
Identificação Social - NIS já identificado e confirmado na base de dados do CadÚnico, na data da sua inscrição no
concurso.
8.8 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma estabelecida no subitem 8.3 deste edital.
8.9 Não será aceita Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição via postal, via fax ou via e-mail.
8.10 Caso o candidato realize inscrição para mais de um cargo, independentemente das provas serem realizadas
em dias/turnos distintos, será concedida isenção apenas para a inscrição escolhida de acordo com o último
protocolo registrado no sistema de isenção.
8.11 Não serão realizadas alterações após o deferimento da inscrição isenta.
8.12 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada conforme edital específico.
8.13 Do indeferimento dos pedidos de isenção poderá haver recurso.
8.14 Os candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos deverão emitir o DAM (boleto
bancário), conforme instruções no Anexo II e pagar a taxa de inscrição no Concurso, conforme subitem 6.4.
8.14.1 Os candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição indeferidos, que não efetuarem o pagamento
da taxa de inscrição, serão automaticamente excluídos do Concurso.
8.15 Caso o candidato receba a isenção da taxa de inscrição, porém efetue o pagamento do boleto bancário, o
valor referente à taxa paga não será devolvido.
8.16 A FUNDATEC, a qualquer tempo, poderá fazer diligências relativas à situação declarada pelo candidato,
deferindo ou não seu pedido de isenção, ou ainda, excluindo o candidato do certame se detectada declaração
falsa, aplicando-se as demais sanções penais cabíveis.
.
9 - DA RESERVA DE VAGAS
9.1 Aos candidatos inscritos pelas reservas de vagas para Pessoas com Deficiência e Negros, serão assegurados
o percentual de 10% e 20% das vagas oferecidas, respectivamente, incluídas as que forem criadas durante o
prazo de validade do Concurso.
9.2 Os candidatos poderão inscrever-se em apenas uma das reservas de vagas, Pessoas com Deficiência ou
Negros.
9.3 Para concorrer à reserva de vagas:
a) O candidato PcD deverá, no ato da inscrição, declarar-se deficiente, e, preencher o campo específico da sua
opção, sob pena de não ter direito ao benefício da reserva de vagas caso não efetue esse registro;
b) O candidato negro, para concorrer à reserva de vaga, deverá, no ato da inscrição, declarar-se de cor preta ou
parda e preencher o campo específico de opção no formulário de inscrição, sob pena de não ter direito à reserva
de vagas.
9.4 Os inscritos nas reservas de vagas participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos.
9.5 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência e negros, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.
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9.6 Os candidatos inscritos na reserva de vagas e aprovados no Concurso serão submetidos à avaliação de
comissão específica, para fins de reconhecimento da condição solicitada, no período anterior a sua posse.
9.7 Os candidatos que não forem reconhecidos como negros ou pessoas com deficiência pelas respectivas
comissões avaliadoras passarão a concorrer pela lista de classificação geral.

10 - DO ATENDIMENTO ESPECIAL
10.1 Caso o candidato necessite de atendimento especial para a realização da Prova Teórico-Objetiva, deverá
formalizar o pedido através da ficha eletrônica de inscrição, selecionando a(s) opção(ões) desejada(s), e
encaminhar laudo médico e/ou documentos comprobatórios que comprove a necessidade. Os documentos
deverão ser encaminhados até às 17 (dezessete) horas do dia 05 de maio 2020.
10.1.1 São procedimentos especiais atendidos para o dia de prova, desde que solicitados e comprovados por
laudo médico e/ou documentos comprobatórios:
10.1.2. Necessidades Físicas:
I. Acesso Facilitado e Mesa para cadeirante: Aos candidatos com dificuldade de locomoção, é oferecida estrutura
adaptada para acesso e realização da prova, sendo a necessidade comprovada por laudo médico.
II. Apoio para perna: Aos candidatos que necessitarem ficar com a perna suspensa, será concedido apoio para a
perna. A solicitação deverá ser comprovada por laudo médico.
III. Auxílio preenchimento da Grade de Respostas da Prova Teórico-objetiva: Aos candidatos com deficiência
visual (cegueira ou baixa visão) e/ou motricidade comprometida, é oferecido auxílio para preenchimento da Grade
de Resposta (GR) da Prova Teórico-objetiva, cujo processo será executado por Fiscal designado pela
Coordenação Local do Concurso. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
IV. Mesa e Cadeira especial: O candidato que necessitar de mesa e cadeira de tamanho menor ou maior ao
tradicional, deverá requerer através da comprovação por laudo médico.
V. Sala próxima ao banheiro: Ao candidato que necessitar fazer uso contínuo do banheiro, por motivo de doença,
será fornecida sala próxima ao banheiro. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
VI. Técnico de Enfermagem para troca de Sonda Vesical, Bolsa de Colostomia ou similiar: É oferecido Técnico em
Enfermagem para os precisam de atendimentos técnicos para a realização de procedimentos de saúde. A
necessidade deverá ser comprovada por laudo médico. Não será permitido o acompanhamento de companheiros
e/ou familiares para esse procedimento, apenas de pessoas contratadas pela FUNDATEC.
VII. Uso de Prótese, Implante ou dispositivo fixo no corpo (Bomba de Insulina, Marca-passo etc): Candidatos que
possuem implante ou prótese de metal no corpo, como, por exemplo, placa de titânio, implante de aço inoxidável,
hastes intramedulares e etc, ou que possuam fixo no corpo bomba de insulina, devem apresentar laudo médico
comprovando a situação para efeitos do uso do detector de metais.
VIII. Uso de almofada: O candidato que necessitar deverá levar almofada de sua preferência para utilização
durante a realização da prova, que será inspecionada antes do início da prova. A necessidade deverá ser
comprovada por laudo médico.
10.1.3 Necessidades Visuais:
I. Auxílio preenchimento da Grade de Respostas da Prova Teórico-objetiva: Aos candidatos com deficiência visual
(cegueira ou baixa visão) e/ou motricidade comprometida, é oferecido auxílio para preenchimento da Grade de
Resposta (GR) da Prova Teórico-objetiva, cujo processo será executado por Fiscal designado pela Coordenação
Local do Concurso. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
II. Caderno de Prova Ampliado (padrão A3 – fonte 18 ou fonte 24): É oferecida aos candidatos com baixa visão, a
impressão da prova em folha A3 com a fonte ampliada. De preferência, esse candidato deverá sentar nas últimas
classes/carteiras da sala. No laudo médico deve constar o tamanho necessário da fonte para a leitura da prova.
III. Ledor: Aos candidatos com baixa ou nenhuma visão, é oferecido profissional habilitado para a leitura da prova
em sala reservada. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
IV.Sistema de Leitor de Tela – NVDA: Aos candidatos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão), é
oferecido o NVDA, programa de voz sintética que permite ao candidato ler em áudio as questões da prova. A
necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
V. Transcritor: Essa opção somente é oferecida aos candidatos quando não há a possibilidade de utilizar o recurso
previsto no subitem 10.1.3, alínea VII, como ferramenta para digitação dos textos da Prova de Redação ou
Discursiva. Ao término da sua prova, o candidato será levado para uma sala reservada, acompanhado de um
Fiscal designado pela Coordenação Local do Concurso, para a realização da transcrição do texto, podendo ser
ditado pelo candidato ou transcrito o texto da folha de rascunho. A transcrição será realizada em computador, no
Wordpad, Fonte Lucida Handwriting, tamanho 14, com margens de 1cm do lado direito e do esquerdo, sendo
considerada, para fins de contagem de linhas, a fonte anteriormente mencionada. O termino da prova é
considerado quando o candidato autoriza a impressão do texto, não sendo permitida mais de uma impressão por
prova.
VI. Uso de computador para aumento da fonte – Lupa Eletrônica: Essa opção somente é oferecida aos candidatos
quando as fontes previstas no subitem 10.1.3, alínea II, não são suficientes. Aos candidatos com deficiência
visual, é oferecido computador para acesso à prova em formato pdf, possibilitando a ampliação da fonte ou o uso
da lupa eletrônica para a leitura da prova. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
VII. Uso de computador para digitação da Redação ou Discursiva: Aos candidatos com deficiência visual e/ou
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motricidade comprometida, é oferecido computador para digitação dos textos da Prova de Redação ou Discursiva.
O texto deverá ser realizado sem a possibilidade de utilização do corretor ortográfico, no Wordpad,
Fonte Lucida Handwriting, tamanho 14, com margens de 1cm do lado direito e do esquerdo, respeitando o limite de
linhas determinado no caderno de provas. O término da prova é considerado quando o candidato autoriza a
impressão do texto, não sendo permitida mais de uma impressão por prova.
VIII. Uso de reglete ou lupa manual: O candidato que necessitar o uso de reglete ou lupa manual deverá
encaminhar laudo médico que ateste a necessidade.
10.1.4 Necessidades Auditivas:
I. Intérprete de Libras: Aos candidatos com deficiência auditiva, é oferecido profissional habilitado para mediar a
comunicação entre surdos e ouvintes no ato da prova. A necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
II. Leitura Labial: Aos candidatos que necessitarem da comunicação pela leitura dos lábios, será solicitado ao
Fiscal de Sala que as instruções/orientações dadas sejam realizadas pausadamente e de frente ao candidato. A
necessidade deverá ser comprovada por laudo médico.
III. Prótese Auditiva: O candidato que utiliza prótese auditiva somente poderá permanecer com o aparelho durante
a realização da prova se encaminhar o laudo médico contendo a comprovação de que se faz necessária a
utilização da prótese de forma contínua. Caso o candidato que utiliza prótese auditiva não encaminhe o laudo
médico, terá apenas o direito de usá-la no momento da leitura das instruções/orientações dadas pelos fiscais (10
minutos antes do início das provas), sendo que durante a realização da prova, deverá retirá-la. Caso seja
detectado, durante a realização da prova, candidato com uso de prótese auditiva e não comprovado por laudo
médico, conforme previsto no subitem 10.1, ele será eliminado.
10.1.5 Necessidades Complementares:
I . Tempo Adicional: Ao candidato com baixa ou nenhuma visão, com deficiência auditiva e/ou diagnóstico de
dislexia poderá ser oferecido o tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização da prova. Se houver necessidade
de tempo adicional, a justificativa deverá conter parecer emitido por especialista da área da deficiência/doença,
através de laudo médico. A Comissão de Concursos da FUNDATEC examinará a fundamentação da solicitação.
II. Sala para Amamentação: A candidata que tiver necessidade de amamentar deverá encaminhar o atestado de
amamentação e cópia da certidão de nascimento da criança. Durante a realização da prova, deverá levar
acompanhante, maior de 18 anos, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela
criança durante a ausência da mãe. A candidata que não levar acompanhante não poderá deixar a criança no local
de prova. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo de prova da candidata. A amamentação
será concedida somente para crianças de até 06 meses de idade. O acompanhante deverá apresentar documento
de identificação, deverá comparecer juntamente com a candidata, deverá guardar todos os seus pertences em
embalagem indicada pela equipe de Coordenação Local do Concurso e será inspecionado pelo detector de metais,
bem como assinará uma ata no dia de prova. A bolsa com os pertences do bebê também será inspecionada.
III. Sala para Extração do Leite Materno: A candidata que necessitar fazer a extração do leite do peito deverá
apresentar atestado de amamentação. O armazenamento e a conservação são de responsabilidade exclusiva da
candidata.
IV. Porte de arma de fogo: O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003 e suas alterações, e
necessitar realizar a prova armado, deverá encaminhar o Certificado de Registro de Arma de Fogo e da
Autorização de Porte, conforme definido na referida lei.
V. Nome Social: O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das
provas deverá encaminhar a imagem do documento com o nome social.
10.2 Os laudos emitidos nos últimos 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação deste Edital, deverão
conter o CID, assinatura do médico, carimbo e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina.
10.3 Os documentos comprobatórios, a exceção das solicitações de Porte de arma de fogo e Nome social,
deverão conter data de emissão até 180 dias antes da publicação do Edital de Abertura, assinatura do médico,
carimbo e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina.
10.4 Para o envio do laudo médico, conforme Anexo IV, e/ou documentos comprobatórios, os candidatos deverão
realizar as etapas descritas abaixo:
a) O candidato deverá acessar o site da FUNDATEC www.fundatec.org, onde estará disponível o link para entrega
do “Formulário Online de Entrega de Laudo Médico para Atendimento Especial”, para upload dos documentos
escaneados para avaliação.
b) Os documentos deverão ter tamanho máximo de 5 Mega e ter as seguintes extensões: JPG, JPEG, BMP,
PDF, TNG ou TIFF.
c) Após o preenchimento do Formulário Online, o candidato visualizará seu protocolo de envio dos documentos.
10.4.1 Os documentos deverão ser postados até às 17 (dezessete) horas do dia 05 de maio de 2020.
10.4.2 Não serão aceitos laudos médicos e/ou documentos comprobatórios do candidato que não enviá-lo
conforme estabelecido por este Edital, de arquivos corrompidos, com rasuras e/ou documentos ilegíveis; e em
desacordo com o Edital de Abertura.
10.5 Os laudos médicos terão valor somente para este Concurso Público, não sendo devolvidos aos candidatos.
10.6 A FUNDATEC se reserva ao direito de não atender qualquer necessidade do candidato que não for solicitada
na ficha de inscrição e, por conseguinte, que não apresentar a devida comprovação por laudo médico até às
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17 (dezessete) horas do dia 05 de maio 2020.
10.7 O candidato que não solicitar atendimento especial por sistema online de inscrição ou não especificar qual(is)
o(s) atendimento(s) necessário(s), terá seu pedido de atendimento especial indeferido.
10.8 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, se
ocorrerem eventuais falhas desses recursos no dia de aplicação das provas poderão ser disponibilizados
atendimentos alternativos, observadas as condições de viabilidade.
10.9 Os recursos, acima descritos, que necessitem o uso de computadores, bem como a utilização de softwares,
se constatado, durante a realização da prova, problemas técnicos e/ou operacionais, a Comissão do Concurso da
FUNDATEC irá avaliar com a Coordenação Local, outros recursos que supram a necessidade do candidato, diante
da viabilidade e razoabilidade do momento.
10.9.1A troca dos recursos oferecidos, não poderá ser alegado como motivo de baixo desempenho do candidato
na prova.
10.10 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será concedida segundo os critérios de viabilidade
e de razoabilidade.
10.11 Havendo ocorrências inesperadas no dia de prova, serão avaliadas pela Comissão de Concursos da
FUNDATEC as possibilidades operacionais disponíveis, bem como a preservação da segurança, lisura e isonomia
da aplicação da prova. Os procedimentos adotados serão informados ao candidato e registrados em ata, não
cabendo qualquer reclamação posterior. Nessa situação, poderá ser solicitado ao candidato o envio de laudo
médico, que deverá ser encaminhado em até 7 (sete) dias posteriores à aplicação da prova. O não atendimento da
solicitação determinada pela Coordenação Local do Concurso acarretará em eliminação do candidato no certame.

11- DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
11.1 A divulgação das inscrições será feita em uma única lista, na qual constarão todas as inscrições
homologadas, indicando as inscrições para reserva de vagas para negros e para pessoas com deficiência (PcD).
11.2 O resultado da homologação das inscrições será divulgado por meio de Edital, no qual também serão
divulgados:
- Pedidos deferidos e indeferidos referentes às solicitações de atendimento especial para o dia de realização da
Prova Teórico-objetiva;
- Inscrições bloqueadas;
- De fotos não aceitas na ficha de inscrição;
- De candidatos que utilizarão como critério de desempate o exercício de jurado em Tribunal do Júri.
11.3 A homologação das inscrições não abrange aqueles itens que devem ser comprovados por ocasião da
nomeação, tais como escolaridade e outros previstos neste Edital.
11.4 Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Homologação – Consulta por CPF, quanto a nome,
número de documento de identificação e data de nascimento, deverão ser corrigidos por meio do Formulário Online
de Recurso da Homologação Preliminar das Inscrições e o candidato deverá encaminhar cópia do documento de
identificação para o e-mail concursos@fundatec.org.br, sob pena do candidato ser impedido de realizar a prova.
11.5 O candidato que não solicitar as correções de seus dados pessoais, deverá arcar com as consequências
advindas de sua omissão e desatenção.
11.6 Da não homologação ou das divergências em relação à inscrição cabe recurso conforme previsto no item 16.

12 - DAS PROVAS TEÓRICO-OBJETIVA
12.1 O concurso constará exclusivamente de Prova Teórico-objetiva, compostas da seguinte forma:

Cargos

Total de Questões

Pontuação
Máxima

Caráter

Economista, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Estatístico,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Médico Veterinário.

60

100

Eliminatório

12.2 As Provas Teórico-objetivas constarão de questões objetivas, de múltipla escolha, com cinco alternativas (A,
B, C, D e E), sendo apenas uma correta.
12.3 A Prova Teórico-objetiva será eliminatória e classificatória, elaborada com base nos Programas (Anexo III) e
no Quadro Demonstrativo de Provas (Anexo I).
12.3.1 No que se refere à legislação, serão considerados os conteúdos publicados até a data de lançamento deste
Edital, constantes nos Anexo III.
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12.4 Tempo de prova:
a) O candidato terá 04 (quatro) horas para a resolução de cada prova e o preenchimento das Grades de
Respostas.
b) O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, 01 (uma) hora
após o início.
c) O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 03 (três) horas do
início.
d) Haverá, em cada sala de aplicação de prova, cartaz/marcador de controle dos horários, para que os candidatos
possam acompanhar o tempo de realização da prova.
12.5 A Prova Teórico-objetiva será realizada no Município de Porto Alegre/RS, na DATA PROVÁVEL de 31
de MAIO de 2020.
12.5.1 A confirmação de dia, horários e locais específicos de aplicação das provas serão divulgados em edital
específico, conforme item 5.
12.5.2 É de inteira responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o
comparecimento no horário determinado.
12.5.3 Caberá apenas a FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre a determinação dos locais em que
ocorrerão as provas, podendo ocorrer em instituições públicas ou privadas.
12.5.4 As condições estruturais dos locais de prova, bem como condições climáticas ou meteorológicas
desfavoráveis na data de realização da prova, não servirão de motivos para tratamentos diferenciados, mudança
de horário ou realização de nova prova. Tão pouco, serão considerados como razão de recursos e alegação de
motivo de baixo desempenho do candidato.
12.5.5 Alterações fisiológicas tais como: baixa pressão, excesso de suor, períodos menstruais, câimbras, etc.; e
compromissos pessoais, também não serão considerados para alteração ou prorrogação dos horários de prova.
12.6 O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, munido de
documento de identificação, caneta esferográfica de material transparente, com tinta azul ou preta de ponta
grossa.
12.7 No prédio de realização das provas, não será permitida a entrada do candidato que se apresentar após soar o
sinal indicativo de fechamento dos portões, que ocorrerá conforme horário divulgado no Edital de Data, Hora e
Local da Realização das Provas.
12.7.1 Em hipótese alguma haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, tampouco será aplicada
prova fora do local e horário designado por Edital.
12.7.2 O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições de uso.
12.8 O ingresso na sala de provas será permitido somente aos candidatos homologados que apresentarem
documento de identificação: Cédula ou Carteira de Identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública;
Forças Armadas, Polícia Civil e Policia Federal, Identidade expedida pelo Ministério da Justiça; Identidade
fornecida por Ordens ou Conselho de Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Carteira Nacional de
Habilitação; Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Funcional do
Ministério Público.
12.8.1 Somente serão aceitos documentos de identificação em papel, inviolados e com foto que permita o
reconhecimento do candidato.
12.8.2 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais,
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos de identificação em modelo
eletrônico. Não será aceita cópia do documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo do
documento.
12.8.3 Para agilizar o processo de identificação, ao chegar na sala de prova o candidato deverá ter em mãos o
documento de identificação, seu celular deverá estar desligado, sua garrafa (transparente) sem rótulo e seus
lanches em embalagem transparente, de acordo com o item 12.15 e seus subitens.
12.9 Ao entrar na sala de realização de prova, o candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de
material.
12.10 Identificação especial: Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das
provas, documento de identificação original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá:
a) apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial com data de expedição de, no
máximo, 15 (quinze) dias antecedentes a data de realização das provas;
a.1) Não serão aceitos boletins de ocorrência realizados eletronicamente;
b) preencher formulário de identificação especial, compreendendo coleta de dados, de impressão digital e de
assinaturas;
b.1) poderá ser solicitado pela Coordenação Local do Concurso outros documentos para verificação da identidade
do candidato;
c) permitir ser fotografado pela Coordenação Local do Concurso (Observação: A foto registrada será utilizada
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somente para fins de identificação nesse certame);
d) encaminhar em até 5 (cinco) dias antes da publicação das Notas Preliminares da Prova Teórico-objetiva, cópia
autenticada em cartório do documento de identificação autenticada, via Sedex, para a FUNDATEC: Rua Professor
Cristiano Fischer, nº 2012, Partenon – Porto Alegre/RS, CEP: 91410-000, com o assunto: Identificação Especial
de (nome do candidato) referente ao Concurso (nome do Concurso).
12.10.1 Não será permitido realizar a prova e/ou não terá corrigida a Grade de Respostas o candidato que
descumprir quaisquer dos procedimentos determinados acima.
12.10.2 A identificação especial também poderá ser exigida quando:
- o documento de identificação do candidato apresente dúvidas quanto à fisionomia ou a assinatura do portador;
- em casos de documentos violados ou com sinais de violação;
- o nome do candidato apresentar divergências entre o documento de identificação e as informações cadastradas
na ficha de inscrição do concurso/processo seletivo;
- a foto for negada, ou seja, não atender aos critérios estabelecidos na ficha de inscrição e neste edital, conforme
divulgado nos Editais de Homologação das Inscrições;
- a foto cadastrada na ficha de inscrição, ainda que aceita pelo sistema, apresente falta de nitidez ou clareza em
relação a fisionomia do candidato;
- a Comissão do Concurso entenda como necessário para identificação do candidato, informando os motivos na
Ata de Coordenação do Concurso.
12.10.3 A identificação especial será julgada pela Comissão do Concurso. Se, a qualquer tempo, for constatado,
por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de
processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
12.11 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identificação original
e/ou que a identificação especial não seja aprovada pela Comissão de Concursos da FUNDATEC, será eliminado
automaticamente do Concurso Público em qualquer etapa.
12.12 Não será permitida a realização da prova aos candidatos não homologados.
12.12.1 No dia de realização da prova, não serão feitas avaliações de comprovantes de pagamentos de candidatos
fora da Lista Definitiva de Inscritos que será divulgada em edital específico.
12.13 Os candidatos com diagnóstico de doença infecciosa/contagiosa, no dia de realização das provas, deverão
apresentar atestado de liberação do médico para a Comissão de Concursos responsável do seu local de prova,
atestando que pode frequentar lugares públicos e os cuidados a serem tomados durante a realização da Prova.
12.14 A FUNDATEC disponibilizará embalagem específica, que será fornecida pelo Fiscal de Sala, para guarda
dos materiais e de todo e qualquer pertence pessoal. É de total responsabilidade do candidato a guarda de TODOS
os materiais nessa embalagem.
12.14.1 A FUNDATEC não poderá ficar responsável pela guarda de qualquer material do candidato.
12.14.2 A embalagem para guarda dos materiais devidamente lacrada deverá ser mantida embaixo da carteira até
o término da sua prova e somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.
12.15 Nas salas de prova e durante a realização do certame, não será permitido ao candidato manter em seu
poder qualquer tipo de pertence pessoal, tais como: carteira, óculos escuro, protetor auricular, relógio (qualquer
tipo), papel (qualquer tipo de impresso e anotações), embalagens não transparentes, cartão magnético de qualquer
espécie, chave com controle eletrônico, isqueiro, cigarro, dentre outros; aparelhos eletrônicos em geral, tais como
telefone celular, tablets, notebook, máquina fotográfica, calculadora, controles em geral, dentre outros; aparelhos
de comunicação, receptores ou transmissor de dados, fones de ouvido, gravadores ou similares; armas brancas.
O candidato que estiver portando qualquer desses objetos durante a realização da prova será eliminado do
Concurso Público.
12.15.1 A equipe de aplicação das provas da FUNDATEC não poderá ficar responsável por atendimentos
telefônicos de candidatos, ainda que sejam relativos a casos de enfermidades ou de sobreavisos (plantão).
12.15.2 O candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá manter desligado qualquer aparelho
eletrônico que esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso.
É aconselhável que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo que nenhum som seja emitido,
inclusive do despertador caso esteja ativado.
12.15.3 Se identificado pela Coordenação Local que foram deixados materiais/equipamentos em lugares indevidos
no local de prova, estes serão recolhidos e encaminhados imediatamente à sede da FUNDATEC para inspeção,
não sendo liberados no dia de prova. Após análise, se não constatado qualquer irregularidade, o equipamento
poderá ser retirado, nos dias e horários de atendimento da FUNDATEC, mediante comprovação do dono e em
concordância com o subitem 12.45.
12.16 Candidatos com porte de arma devem dirigir-se diretamente à sala da Coordenação Local do Concurso.
12.16.1 O candidato deverá observar as restrições para porte de armas estabelecidas pela Lei Federal nº
10.826/2003, a qual se encontra regulamentada pelo Decreto Federal nº 9.847/2019.
12.17 É garantida a liberdade religiosa dos candidatos inscritos neste Concurso Público. Todavia, em razão dos
procedimentos de segurança previstos neste Edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem
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procedimentos de segurança previstos neste Edital, previamente ao início da prova, aqueles que trajarem
vestimentas que restrinjam a visualização das orelhas ou da parte superior da cabeça serão orientados a se
dirigirem a sala da Coordenação Local do Concurso, para procedimento de vistoria, com a devida reserva e
respeito à intimidade do candidato, a fim de garantir a necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato
registrado em ata.
12.17.1 No caso de objetos religiosos tais como: terços, burca e quipá, o candidato será encaminhado à
Coordenação Local do Concurso para vistoria/inspeção.
12.18 É responsabilidade do candidato informar ao Fiscal de Sala o uso da prótese auditiva. O candidato que
estiver utilizando o aparelho durante a realização da Prova, sem autorização da Coordenação Local do Concurso,
será eliminado do Concurso Público.
12.19 É obrigatória a retirada de qualquer tipo de adorno, tais como: pulseiras, brincos, anéis, etc. Os candidatos
que tiverem cabelos compridos deverão, obrigatoriamente, comparecer com eles presos para a realização da
prova.
12.20 O candidato que estiver utilizando gesso, ataduras ou similares, será submetido ao sistema de inspeção,
além de ter que apresentar, no dia de aplicação da prova, laudo médico ou boletim médico que comprove a
necessidade desta condição, sob pena de ter que remover os curativos para inspeção.
12.21 O candidato que necessitar fazer uso de medicamentos durante a aplicação da prova, deverá comunicar ao
Fiscal antes do seu início, para que sejam inspecionados e colocados sob a mesa do Fiscal de Sala.
12.22 A candidata que necessitar utilizar absorvente durante a realização da prova, deverá comunicar ao Fiscal
antes do seu início, para que seja inspecionado e orientada quanto ao procedimento de guarda do pertence.
12.23 Em cima da classe, o candidato deverá ter somente caneta esferográfica de material transparente, com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identificação e o lanche em material transparente.
12.23.1 Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha, corretivo.
12.23.2 Somente será permitida garrafa transparente e sem rótulo, bem como alimentos em embalagem/pote
transparente.
12.23.3 Não será permitido qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, sucos, refrigerante e
embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas, etc.) que não seja fabricado com material
transparente.
12.23.4 Os alimentos que não estiverem acondicionados em embalagens/materiais transparentes, só poderão ser
consumidos se o candidato retirá-los das embalagens originais e colocá-los sob a mesa. Não será oferecido, pela
FUNDATEC, qualquer material para armazenamento desses alimentos.
12.24 Preferencialmente, os fiscais de sala distribuirão as Grades de Respostas em cima das classes/carteiras
para organização da sala, determinando a localização de cada candidato de acordo com o código de carteira
informado na lista de presença.
12.25 É responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais, em especial o nome, número de
seu documento de identificação e o cargo de sua opção, impressos na Grade de Respostas.
12.25.1 O candidato que não solicitar as correções de seus dados pessoais, deverá arcar com as consequências
advindas de sua omissão e desatenção.
12.25.2 Os eventuais erros de digitação verificados na Lista de Presença, ou erros observados nos documentos
impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas, quanto a nome, número de documento de
identificação e data de nascimento, deverão ser corrigidos através do envio da cópia do documento de
identificação do candidato para o e-mail concursos@fundatec.org.br, até 5 (cinco) dias antes da publicação das
Notas Preliminares da Prova Teórico-Objetiva, sob pena do candidato ser excluído do certame.
12.25.3 Não serão realizadas correções de dados cadastrais dos candidatos no dia de prova.
12.26 Em cada sala de prova, serão convidados 3 (três) candidatos para testemunhar a inviolabilidade dos pacotes
de provas, momento em que será realizada a abertura dos envelopes devidamente lacrados.
12.26.1 Após a abertura dos pacotes de provas, os candidatos receberão os cadernos de provas com o número de
questões, conforme determinado no Anexo I. Detectada qualquer divergência, é responsabilidade do candidato
comunicar ao fiscal e solicitar um novo caderno.
12.26.2 Na hipótese de se verificarem falhas de impressão, o Coordenador do local, diligenciará no sentido de:
a) substituir os Cadernos de Provas defeituosos;
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde
ocorreram falhas, usando, para tanto, um Caderno de Provas completo.
12.27 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de
impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, a FUNDATEC tem a prerrogativa para entregar ao
candidato prova/material reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de
Coordenação Local do Concurso.
12.28 Constatado que o candidato esteja portando consigo algum dos objetos citados no subitem 12.15, não
caberá à equipe de aplicação qualquer avaliação detalhada do objeto.
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12.29 O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer equipamento eletrônico
entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização das provas.
12.30 Conforme itens constantes neste Edital, o candidato flagrado com algum objeto não permitido, durante a
aplicação, será impossibilitado de continuar a realizar a prova.
12.31 Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas, Caderno de Provas ou outros materiais não
permitidos;
b) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do Fiscal antes de ter concluído a prova e entregue a
Grade de Respostas;
c) ausentar-se do local de provas antes de decorridas o tempo permitido;
d) descumprir as instruções contidas no Caderno de Prova e na Grade de Respostas;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não autorizado no dia
da aplicação das provas;
f) for surpreendido com materiais com conteúdo de prova.
g) for surpreendido, em ato flagrante, durante a realização da prova, comunicando-se com outro candidato, bem
como utilizando-se de consultas não permitidas, de celular ou de outro equipamento de qualquer natureza;
h) fumar no ambiente de realização das provas;
i) manter em seu poder e/ou usar os itens/acessórios citados no subitem 12.15;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) não desligar o telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico e deixá-los tocar, ainda que embalados;
l) permitir que seus materiais/equipamentos emitam qualquer sinal sonoro (tais como: relógio, celular, etc), ainda
que embalados;
m) não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo
comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados;
n) não permitir ser submetido ao detector de metais ou revista física, se houver;
o) recusar-se a entregar, ou continuar a preencher, o material das provas ao término do tempo destinado para a
sua realização;
p) tornar-se culpado por incorreção ou descortesia com qualquer dos examinadores, executores, fiscais ou
autoridades presentes;
q) utilizar-se de quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos, em qualquer etapa da realização do certame;
r) não permitir a coleta de assinatura e/ou de impressão digital;
s) estiver portando arma sem a devida autorização.
12.31.1 O candidato excluído não constará na lista de divulgação de notas.
12.32 Para a segurança e a garantia da lisura do certame, a FUNDATEC poderá proceder com a coleta da
impressão digital, bem como utilizar o procedimento com detector de metais nos candidatos, a qualquer momento
que a equipe responsável pela aplicação achar necessário.
12.33 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou aos critérios de
avaliação/classificação.
12.34 Em nenhum momento, durante a realização da prova, serão fornecidos documentos ou cópia de documentos
referentes ao processo de aplicação de prova para o candidato.
12.35 Ao término da prova, o candidato entregará ao Fiscal de Sala a Grade de Respostas devidamente
preenchida. A não entrega da Grade de Respostas implicará na eliminação do candidato do certame.
12.36 O candidato deverá assinalar suas respostas na Grade de Respostas com caneta esferográfica de material
transparente, com tinta azul ou preta de ponta grossa. O preenchimento da Grade de Respostas é de inteira
responsabilidade do candidato, que deverá proceder de acordo com as instruções específicas contidas neste
Edital, na prova e na Grade de Respostas.
12.37 Tendo em vista o processo eletrônico de correção, não será utilizado processo de desidentificação de
provas.
12.38 Em hipótese alguma haverá substituição da Grade de Respostas por erro ou desatenção do candidato.
12.38.1 Não serão computadas as questões não assinaladas na Grade de Respostas e nem as questões que
contiverem mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
12.39 É vedado ao candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua Grade de
Respostas.
12.40 A fim de garantir a lisura dos procedimentos de aplicação do Concurso Público, os 03 (três) últimos
candidatos de cada sala deverão retirar-se do recinto de prova simultaneamente, devendo todos assinar a Ata de
Prova, atestando a conferência de todos os materiais e idoneidade da fiscalização. A critério dos candidatos,
poderão acompanhar o processo de lacre do pacote de Grades de Respostas de sua sala, sendo essa etapa de
responsabilidade da Coordenação Local do Concurso.
12.40.1 Os pacotes com as grades de respostas preenchidas pelos candidatos são lacrados em malotes, logo
após o encerramento das provas, sendo abertos somente na Sede da Fundatec para realização da leitura digital. O
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procedimento de abertura e leitura das grades de respostas é realizado com rígidos controles de segurança, tais
como: registro em Ata de Abertura de Lacres, sistemas de monitoramento de filmagem e acesso biométrico à sala
de guarda dos documentos.
12.41 A data provável de execução das provas poderá ser alterada por imperiosa necessidade, decidida pela
Comissão de Concurso da FUNDATEC e pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS.
12.42 Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Concurso
Público nas dependências do local onde for aplicada a prova, exceto nos casos do subitem 10.1.5, alínea II.
12.42.1 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de
afastamento do candidato da sala de provas.
12.43 A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico ou ao médico
de sua confiança. A Equipe de Coordenação Local do Concurso, responsável pela aplicação das provas, dará todo
apoio que for necessário. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou
hospitalar, o mesmo não poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
12.44 A FUNDATEC e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre não se responsabilizam por perdas, extravios ou
danos que ocorrerem.
12.45 Os pertences pessoais deixados pelos candidatos nos locais de prova, se encontrados pela Coordenação
Local, serão guardados por até 30 (trinta) dias após a realização das provas. Findado o prazo, os documentos
serão destruídos, e os pertences serão doados para alguma Instituição Beneficente a critério da FUNDATEC.
12.46 Qualquer irregularidade detectada ou situação inconveniente durante a realização da prova, o candidato
poderá solicitar que o Coordenador Local do Concurso seja chamado para avaliação e resposta imediata, bem
como registro em Ata de Prova, quando necessário. Qualquer manifestação posterior à aplicação da prova, não
poderá ser considerada motivo para impugnação do processo ou pedido de ressarcimento de despesas.
12.47 O Atestado de Comparecimento será fornecido ao candidato que comparecer para realizar a prova, mediante
solicitação ao final de cada turno na sala da Coordenação Local do Concurso, sendo confeccionado de acordo com
o turno correspondente ao de realização da prova.
12.47.1 Caso o candidato não solicite o comprovante ao término da prova, poderá solicitar por e-mail, para o
endereço concursos@fundatec.org.br.
12.47.1.1 Tendo em vista o procedimento interno de abertura de lacres dos malotes contendo as listas de
presença, os comprovantes de comparecimento referentes aos pedidos de atestados somente poderão ser
encaminhados após 15 (quinze) dias da aplicação das provas.
12.47.1.2 Somente serão atendidos os pedidos realizados até 30 (trinta) dias após a aplicação das provas.

13 - DA CLASSIFICAÇÃO
13.1 A aprovação na Prova Teórico-Objetiva será pré-requisito para a classificação do candidato.
13.2 A nota final será a soma das questões das Provas Teórico-Objetivas, aplicando o peso determinado no
Anexo I.
13.1.1 O número de questões, o valor unitário, a pontuação máxima e a pontuação mínima para a aprovação na
Prova Teórico-Objetiva estão definidos no Quadro Demonstrativo de Provas – Anexo I deste Edital.
13.1.2 O candidato que não alcançar o número mínimo de acertos exigidos estará automaticamente eliminado do
Concurso Público.
13.3 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente das notas.
13.4 A nota aritmética terá até dois dígitos após a vírgula.
13.5 Não haverá arredondamento de notas.
13.6 A correção das Provas Teórico-objetivas será efetuada através de leitura digital da Grade de Respostas do
candidato.

14 - DO RESULTADO PRELIMINAR
14.1 O resultado preliminar será divulgado em edital, contendo lista dos candidatos, em ordem alfabética, com as
respectivas notas da prova, os candidatos ausentes e os reprovados.
14.2 O resultado preliminar poderá ser consultado pelo candidato individualmente através de seu CPF ou
selecionando na lista o cargo ao qual concorreu, através do site www.fundatec.org.br.

15 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
15.1 Em caso de empate na classificação dos candidatos, serão observados, sucessivamente, os seguintes
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critérios:
a) Candidato idoso, maior de sessenta (60) anos, conforme Lei Federal nº 10.741/2003, o primeiro critério de
desempate será de idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada, nos termos do Art. 27, parágrafo único,
da referida Lei.
b) maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
c) maior pontuação na prova de Legislação.
d) maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
e) participação efetiva como jurado em Tribunal do Júri.
15.2 No caso de persistir o empate, será aplicado o critério final do sorteio público, noticiado com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis, no site da FUNDATEC.
15.3 A data do sorteio público será divulgada, conforme item 5, para o comparecimento facultativo dos candidatos.
15.4 Da participação efetiva como jurado em Tribunal do Júri
15.4.1 Para fins de comprovação como jurado em Tribunal do Júri serão aceitas certidões, declarações, atestados
emitidos pelos tribunais de justiça estaduais e regionais federais do país nos termos do art. 440 do Código de
Processo Penal.
15.4.2 Considerar-se-á jurado aquele que tenha sido sorteado para compor o Conselho de Sentença, no período
compreendido entre a publicação da Lei Federal nº 11.689/2008 e a data de término das inscrições do presente
Concurso Público.
15.4.3 Para a entrega dos documentos comprobatórios de participação efetiva como jurado em Tribunal do Júri, os
candidatos deverão realizar as etapas descritas abaixo, durante o período das inscrições:
a) O candidato deverá acessar o site da FUNDATEC, onde estará disponível o link Formulário Online “Entrega de
documentos comprobatórios de participação efetiva como jurado em Tribunal do Júri”, para upload dos documentos
escaneados para avaliação;
b) Os documentos deverão ter tamanho máximo de 5 Megabytes cada, e ter as seguintes extensões: JPG, JPEG,
BMP, PDF, TNG ou TIFF;
c) Após o preenchimento do Formulário Online, o candidato visualizará seu protocolo de envio dos documentos.
15.4.4 É de responsabilidade do candidato a compreensão correta do processo de upload. A FUNDATEC não se
responsabiliza por qualquer dificuldade de acesso ao site.
15.4.5 O preenchimento correto do Formulário Online de “Entrega de documentos comprobatórios de participação
efetiva como jurado em Tribunal do Júri” é de inteira responsabilidade do candidato.
15.4.6 Os documentos deverão ser enviados através do site até às 17 (dezessete) horas do dia 05 de maio de
2020. Após, serão submetidos para análise da Comissão de Concursos.
15.4.7 A certidão apresentada terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvida.
15.4.8 Não será aplicado o critério de desempate de exercício da função de jurado em Tribunal do Júri para o
candidato que não atender ao disposto nesse Edital.

16 - DOS RECURSOS
16.1 O candidato poderá interpor recurso no período informado, em Edital específico, acessando o link
disponibilizado no site da FUNDATEC, no prazo de três dias úteis, a contar o primeiro dia útil seguinte à
publicação do ato, nas seguintes hipóteses:
a) Referente aos pedidos de isenção da taxa de inscrição;
b) Referente a homologação preliminar das inscrições;
c) Referente à solicitação de atendimento especial;
d) Referente ao gabarito preliminar;
e) Referente a nota preliminar da Prova Teórico-Objetiva;
f) Referente ao resultado preliminar.
16.2 Os pedidos de revisão de isenção da taxa de inscrição, da homologação preliminar das inscrições, do
gabarito preliminar e das notas preliminares da Prova Teórico-Objetiva, terão prazos preestabelecidos em Edital
específico.
16.3 Os recursos e pedidos de revisão deverão ser encaminhados e protocolados pelos Formulários Online, que
serão disponibilizados no site da FUNDATEC www.fundatec.org.br e enviados a partir da 0 (zero) hora do primeiro
dia previsto em edital específico até às 17 (dezessete) horas do terceiro dia do referido edital específico,
obedecendo aos mesmos regramentos contidos neste Edital.
16.3.1 Não serão considerados os recursos que deixarem de ser concretizados por falhas de computadores,
congestionamento de linhas ou outros fatores de ordem técnica.
16.4 Os candidatos deverão fundamentar, argumentar com precisão lógica, com consistência, com concisão e
instruir o recurso, devidamente, com material bibliográfico apropriado ao embasamento, quando for o caso, e com
a indicação necessária daquilo em que se julgar prejudicado.

Edital 53 (10045083)

SEI 20.0.000031818-4 / pg. 14

16.4.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu recurso.
16.4.2 Recursos com teor ofensivo não serão considerados.
16.5 O candidato não deve se identificar no corpo do recurso da manifestação do gabarito preliminar da Prova
Teórico-Objetiva, sob pena de não ter seu recurso avaliado.
16.6 Todos os recursos serão analisados e as justificativas da manutenção/alteração serão divulgadas no site da
FUNDATEC, www.fundatec.org.br.
16.6.1 Referente às justificativas da manutenção/alteração da Prova Teórico-Objetiva, não serão encaminhadas
respostas individuais aos candidatos.
16.7 Se houver alteração do gabarito preliminar da Prova Teórico-Objetiva, por força de impugnações ou correção,
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo.
16.7.1 Os pontos relativos à questão eventualmente anulada ou aqueles em caso de alteração de gabarito
preliminar em virtude dos recursos interpostos, serão válidos para todos os candidatos que realizaram a prova,
independentemente de terem ou não recorrido.
16.7.2 Mediante anulação de questões, em hipótese alguma, haverá alteração do quantitativo de questões da
Prova Teórico-Objetiva.
16.7.3 A FUNDATEC se reserva o direito de anular questões ou de alterar gabarito, independentemente de recurso,
visto ocorrência de equívoco na formulação de questões ou de respostas.
16.8 Recursos e argumentações apresentados fora das especificações estabelecidas neste Edital não serão
analisados.
16.9 Será disponibilizada a consulta às Grades de Respostas e aos Formulários de Avaliação, quando houver, no
site da FUNDATEC, www.fundatec.org.br, mediante acesso por CPF e senha.
16.9.1 As imagens disponibilizadas virtualmente, tais como Grades de Avaliação, Grades de Respostas e Folhas
Definitivas, deverão ser consultadas, preferencialmente, no dia em que forem disponibilizadas.
16.9.2 Caso haja dificuldade em acessar as imagens e a necessidade delas para interpor recurso, o candidato
deverá entrar em contato com a FUNDATEC pelos canais de comunicação disponíveis no site da Instituição
www.fundatec.org.br, até o dia anterior ao término do período de recurso, para verificação/regularização da
situação pela FUNDATEC.
16.9.3 Eventuais dificuldades de acesso/visualização das imagens não serão aceitas como motivo para o
candidato não se manifestar durante o período de recurso.
16.9.3.1 As imagens ficarão disponíveis para acesso, pelo prazo de 30 (trinta) dias após a sua publicação.
16.9.3.2 Findo o prazo determinado acima, não será concedida outra forma de acesso às imagens, seja qual for o
motivo alegado pelo candidato, salvo determinação judicial.

17 - DO RESULTADO FINAL
17.1 Julgados os recursos, o concurso será homologado pelo(a) Secretário(a) titular da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão determinando a publicação do resultado final constando a ordem de classificação somente
dos candidatos aprovados.
17.2 A publicação do resultado final será feita em três listas: uma contendo a classificação de todos os candidatos
– lista geral (incluídos os negros e as pessoas com deficiência) – e outras duas, cada qual contendo somente a
classificação daqueles que optaram por concorrer também às vagas da reserva legal – negros e pessoas com
deficiência.

18 - DA NOMEAÇÃO E POSSE
18.1 A Prefeitura Municipal de Porto Alegre reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda
ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e o número de vagas
existentes, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação constante da Lista de Classificação Final do
Concurso.
18.2 A portaria de nomeação é publicada no DOPA-e, e em caráter meramente informativo, haverá divulgação dos
atos no endereço eletrônico oficial do Município de Porto Alegre www.portoalegre.rs.gov.br/concursos. O candidato
é responsável pelo controle da publicação do respectivo ato e dos prazos dele decorrentes, conforme art. 26 da LC
133/85.
18.3 O contato dos candidatos nomeados para tratar de suas respectivas nomeações será realizada
exclusivamente por e-mail. A Prefeitura Municipal de Porto Alegre não se responsabiliza por eventuais prejuízos
ao candidato, decorrentes de endereço eletrônico errado ou não atualizado.
18.4 A posse no cargo será efetuada quando atendidas as seguintes condições:
a) Ser considerado apto na inspeção de saúde e ter realizado exame psicológico;
b) Em se tratando de candidato da reserva de vagas para pessoa com deficiência, ter parecer favorável quanto à
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deficiência apresentada e sua compatibilidade com as atribuições essenciais do cargo.
I) A ausência de entrega do laudo médico nos termos dos itens 18.5 e 18.6 ou o não comparecimento do candidato
em caso de convocação para exames complementares implicará na exclusão do concurso;
II) Caso o candidato não seja reconhecido como pessoa com deficiência pela comissão específica, perderá o
direito à nomeação pela reserva de vagas, permanecendo somente na lista de classificação geral;
III) Caso a comissão especifica conclua que a deficiência alegada pelo candidato é incompatível com as
atribuições e atividades do cargo, o candidato será excluído do concurso.
c) Em se tratando de candidato da reserva de vagas para negros, haver sido avaliado e aprovado na comissão
competente.
I) Caso o candidato não seja reconhecido como negro pela respectiva comissão, perderá o direito à nomeação pela
reserva de vagas, permanecendo somente na lista de classificação geral;
II) O não comparecimento à reunião designada com a comissão específica implicará na exclusão do Concurso.
d) Apresentar os documentos listados abaixo, originais e digitalizados em formato PDF, enviados por e-mail ou
entregue em pen drive ou CD-ROMr: Apresentar o original e mídia (pen drive ou CD-ROM) contendo documentação
digitalizada, em formato PDF, dos itens a seguir:
I) RG – cédula de identidade;
II) Carteira profissional do conselho de classe;
III) Certidão de quitação profissional (anuidade);
IV) Documento comprobatório de quitação das obrigações militares (candidatos do sexo masculino);
V) Título de eleitor com comprovantes de votação na última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral fornecida
pelo TRE (pode ser impressa no site http://www.tre-rs.gov.br);
VI) CPF – Cadastro de Pessoa Física;
VII) Documento comprobatório da escolaridade e/ou especialização exigida (Diplomas de Graduação e
especialidade);
VIII) PIS ou PASEP. Se não estiver cadastrado, é necessário negativa expedida pela Caixa Econômica Federal;
IX) Comprovante de residência com até 60 dias (água, luz ou telefone fixo). Ou em caso de comprovante em
nome de terceiros (inclusive Pai e Mãe), anexar declaração do titular do comprovante de residência, reconhecida
em cartório.
18.5 O candidato poderá apresentar, para fins de cadastro, certidão de casamento ou instrumento público de união
estável, certidão de nascimento dos filhos menores ou termo de adoção ou guarda.
18.6 A mídia utilizada para o armazenamento dos documentos exigidos no item 18.4. alínea d) será devolvida ao
candidato logo após a autenticação com os originais e extração dos arquivos.
18.7 Além da apresentação dos documentos exigidos no item 18.4. alínea d), a posse do candidato ficará
condicionada à realização de perícia admissional para comprovação da aptidão física necessária para o exercício
do cargo.
18.8 O perito poderá solicitar a realização de exames complementares, os quais deverão ser obrigatoriamente
apresentados pelo candidato.
18.9 Os exames laboratoriais e complementares serão realizados às expensas dos candidatos e servirão como
elementos subsidiários à inspeção médica constante do item 18.7.
18.10 Os candidatos aprovados à reserva de vagas para PcD, após a nomeação e antes da posse, para fins de
análise da Comissão, conforme item 18.12, devem apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a partir da portaria de
nomeação, laudo médico original, com a assinatura do médico, carimbo e seu número de Registro no Conselho
Regional de Medicina, contendo nome e documento de identidade do candidato, informando a espécie e o
grau/nível da deficiência, bem como sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) emitido nos últimos 90 (noventa) dias, contados da nomeação.
18.11 Ao laudo médico deverá ser anexado exame de audiometria para candidatos portadores de deficiência
auditiva e exame de acuidade visual para candidatos portadores de deficiência visual. Apenas serão aceitos
exames com data de realização inferior a 90 (noventa) dias, contados da nomeação.
18.12 O laudo médico valerá somente para este Concurso, não será devolvido e não serão fornecidas cópias do
documento.
18.13 O candidato Pessoa com Deficiência, após a nomeação e antes da posse, será submetido à análise da
Comissão Especial de Seleção e Acompanhamento (CESA), que emitirá parecer fundamentado sobre a
compatibilidade ou incompatibilidade da deficiência para o exercício das atribuições essenciais do cargo em
concurso e para aqueles que optaram por concorrer também pela reserva de vagas, sobre o enquadramento, ou
não,da qualificação da deficiência para tal fim.
18.14 A compatibilidade da deficiência com as atribuições mínimas do cargo deverá ser confirmada durante o
Estágio Probatório.
18.15 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a deficiência não poderá ser arguida para
justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18.16 Após a nomeação e antes da posse, o candidato que optou a concorrer à reserva de vagas para negros,
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será submetido à avaliação fundamentada de reconhecimento pela Comissão destinada para este fim.
18.17 Os candidatos que concorrerem à reserva de vagas para negros deverão comparecer à reunião de avaliação
em data e local oportunamente divulgados, portando documento de identificação correspondente ao informado no
formulário de inscrição.
18.18 A avaliação realizada pela Comissão considerará a fenotipia marcada pelos traços negróides, relativamente
à cor da pele (preta ou parda) e aos aspectos predominantes como lábios, orelhas, nariz e cabelos (crespo ou
carapinha).
18.19 A inobservância do disposto nos subitens 18.4, 18.5, 18.7, 18.10, 18.12, 18.13, 18.16, e 18.17 acarretará a
perda do direito ao pleito das vagas reservadas e a exclusão do candidato no Concurso, pelo não cumprimento de
etapa obrigatória do Concurso.
18.20 Somente poderão retornar para lista geral de classificação os candidatos cotistas, indeferidos pelas
Comissões responsáveis pela avaliação, que também possuírem classificação geral quando da homologação final
do concurso público.
18.21 O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse ou não entrar em exercício, terá o ato de
nomeação tornado sem efeito.
18.22 No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos
habilitados, observada a ordem classificatória, bem como as disposições referentes às listas de classificações
homologadas.
18.23 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse, a falta de
comparecimento à perícia admissional, a falta de apresentação de exames ou a prática de falsidade ideológica em
prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais
cabíveis

19 - DA VALIDADE DO CONCURSO
19.1 O Concurso terá validade de 2 (dois) anos a contar da data de publicação da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado por igual período uma única vez, a critério do Município de Porto Alegre.

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 O Município e a FUNDATEC não assumem qualquer responsabilidade quanto ao transporte, alojamento e/ou
alimentação dos candidatos.
20.2 O candidato que fizer declarações inexatas, falsas ou que não se possa comprovar, terá sua inscrição
cancelada e todos os atos, dela decorrente, anulados, mesmo que tenha sido aprovado e ingressado no serviço
público.
20.3 Todos os formulários online, disponibilizados no site da FUNDATEC, estarão disponíveis até às 17
(dezessete) horas.
20.4 Será oportunizado aos candidatos interessados o acompanhamento, em ato público, da abertura dos malotes
lacrados, contendo as grades de respostas das Provas Teórico-objetivas, com registro em documento formal, da
hora, bem como a assinatura dos candidatos presentes que acompanharam a respectiva abertura.
20.4.1 O candidato que queira acompanhar o ato público de abertura dos lacres dos malotes contendo as grades
de respostas das provas teórico-objetivas, na sede da FUNDATEC, deverá se manifestar, pelo e-mail
requerimento.adm@fundatec.org.br, em até 02 (dois) dias após a realização da prova. Posteriormente, a equipe da
Fundatec informará a data e horário, para conhecimento e agendamento do candidato, que deverá comparecer com
documento de identificação. Somente poderão participar desse procedimento os candidatos inscritos e
homologados nesse Concurso.
20.5 É responsabilidade do candidato comunicar, pessoalmente, à Equipe de Ingresso (Rua Siqueira Campos nº
1300, 9º andar, sala 915) qualquer mudança em seu endereço.
20.6 O Município e a FUNDATEC não se responsabilizam por prejuízos advindos de:
a) Endereço eletrônico (e-mail) não atualizado ou incompleto;
b) Endereço não atualizado ou incompleto;
c) Endereço de difícil acesso;
d) Correspondência eletrônica devolvida pelo servidor de e-mail;
e) Correspondência devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT por razões diversas;
f) Correspondência recebida por terceiros.
20.7 A aprovação no Concurso além do número das vagas oferecidas não assegura a nomeação, apenas sua
expectativa, observando-se a existência de vagas, a ordem de classificação e as necessidades e possibilidades
do Município, respeitando ainda, os limites de despesa com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
20.8 O Município e a FUNDATEC não se responsabilizam pelas despesas do candidato em havendo nova
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aplicação de prova, em razão de anulação da anterior.
20.9 O Município e a FUNDATEC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras
publicações referentes aos Concursos Públicos.
20.10 Os casos omissos serão esclarecidos e resolvidos pela Comissão de Concursos.
20.11 Para dirimir qualquer questão relacionada ao Concurso Público de que trata este Edital fica definido o foro da
comarca de Porto Alegre.
20.12 O Concurso ocorrerá com o cumprimento das normas aqui constantes e, como partes integrantes deste
Edital, nos termos:
a) Do inciso II do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;
b) Dos artigos 19, 30 e 161 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre;
c) Das Leis Complementares Municipais nº 133/1985 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto
Alegre); 346/1995 (reserva de vagas às Pessoas com Deficiência); 746/2014 (reserva de vagas aos Negros);
d) Leis Municipais nº 5.595/1985 (regulamenta o vale-transporte); nº 6.203/1988 (plano de cargos do DMAE); nº
6.309/1988 (plano de carreira da Administração Direta); nº 6.253/1988 e nº 6.410/1989 (plano de carreira do DMLU);
nº 6.310/1988 (plano de carreira do DEMHAB); nº 11.701/2014 (reordenamento da FASC); nº 7.226/1993
(ressarcimento da taxa de inscrição de concurso público); nº 7.532/1994 (regulamenta a concessão de vale
alimentação); nº 8.470/2000 (identificação de raça e etnia) e nº 8.986/2002 (plano de carreira do PREVIMPA); nº
9.938/2006 (veta realização de concursos públicos municipais aos sábados); nº 12.324/2017 (obrigatoriedade de
constarem a Lei Federal nº 8.069/1990 – ECA e a Lei nº 11.340/2006 – Maria da Penha na lista de conteúdos
elencados de concursos públicos nas áreas jurídica, de assistência social, educação, saúde e de segurança
pública);
e) Dos Decretos Municipais nº 18.913/2015 (preços públicos); 11.496/1996 (regulamento de Concursos Públicos);
13.961/2002 (regulamenta a identificação de raça e etnia); nº 17.794/2010 (isenção da taxa de inscrição);
17.808/2012 (recadastramento anual dos servidores municipais ativos);
f) Da Lei Complementar Federal nº101/2000;
g) Do art. 27 da Lei federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); art 440 da lei Federal nº 11.689/2008 (Altera
dispositivos do Código de Processo Penal relativos ao tribunal do júri);
h) Dos Decretos federais nº 3.298/99 (integração de pessoa portadora de deficiência) e 5.296/04 (pessoas com
deficiência); 6.135/2007 (CadÚnico); 83.936/79 (simplifica a exigência de documentos).

Município de Porto Alegre/RS, 07 de abril de 2020.

JULIANA GARCIA DE CASTRO,
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Juliana Garcia de Castro, Secretário Municipal,
em 07/04/2020, às 19:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto
Municipal 18.916/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 10045083
e o código CRC 7E7F958C.
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ANEXO I – DETALHAMENTO DA PROVA
A Prova Teórico-Objetiva abrangerá as seguintes disciplinas:

Prova Teórico-Objetiva

Nº de
Questões

Ponto
por
Questão

Critério 1

Critério 2

Total de
Pontos

Pontuação
Mínima por
Disciplina

Pontuação
mínima
Total

(Peso)
Economista,
Engenheiro
Eletricista,
Engenheiro
Mecânico,
Estatístico,
Farmacêutico,
Fisioterapeuta,
Nutricionista e
Médico
Veterinário.

Língua Portuguesa

10

1,00

10,00

4,0

Legislação

10

1,00

10,00

4,0
50 pontos

Conhecimentos
Específicos

TOTAL

40

2,00

80,00

40,00

60

-

100,00
pontos

-

*Será considerado aprovado o candidato que atender cumulativamente aos critérios 1 e 2 de
pontuação.
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ANEXO II – INSTRUÇÕES PARA GERAÇÃO DO DAM (boleto bancário)
Após o cadastro da inscrição, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no
site www.fundatec.org.br, o candidato deverá emitir o Documento de Arrecadação Municipal – DAM
(boleto bancário) para pagamento da taxa de inscrição.
A tela para geração do DAM (boleto bancário) será disponibilizada automaticamente após a
finalização do cadastro da inscrição.
Seguem as instruções para preenchimento, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Unidade Funcional: Não preencha. (o candidato não deve preencher aqui!!)
Tipo de Contribuição: Selecione o concurso em que se inscreveu, conforme código constante no
quadro do preâmbulo desse Edital (CP de cada cargo).
Tipo de Identificação: Não preencha
CPF/CNPJ: Preencha com o CPF cadastrado na inscrição.
Número de Alvará: Não preencha.
Endereço: Preenchimento opcional.
Data de Vencimento: Selecione a data de vencimento prevista no subitem 6.4, do Edital.
Valor: Será preenchido automaticamente, conforme o concurso selecionado.
Observação: Não preencha.
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Atenção:
- O nome e endereço serão gerados, automaticamente, conforme base de dados da Secretaria
Municipal da Fazenda. Desconsiderar dados não atualizados, pois a validação da inscrição será
somente pelo CPF do candidato. Para fins de homologação da inscrição serão considerados os
dados informados pelo candidato no momento da sua inscrição.
- O documento gerado poderá apresentar o código NULL, sem identificação nominal do candidato,
sendo considerado válido a partir da identificação do CPF do candidato.
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ANEXO III – PROGRAMAS
ANEXO IV – PROGRAMAS
NÍVEL SUPERIOR
LÍNGUA PORTUGUESA
CARGOS: TODOS
PROGRAMA: 1. Leitura e Compreensão de Textos: 1.1. Assunto. 1.2. Estruturação do texto. 1.3.
Ideias principais e secundárias. 1.4. Relação entre ideias. 1.5. Ideia central e intenção comunicativa.
1.6. Efeitos de sentido. 1.7. Figuras de Linguagem. 1.8. Recursos de argumentação. 1.9. Coesão e
coerência textuais. 2. Léxico: 2.1. Significação das palavras e expressões no texto. 2.2. Substituição
de palavras e expressões no texto. 2.3. Estrutura e formação de palavras (valor dos afixos e dos
radicais). 3. Fonologia: 3.1. Conceito de fonemas. 3.2. Relações entre fonemas e grafias. 3.3.
Encontros vocálicos e consonantais. 3.4. Dígrafos, ditongos e tritongos. 4. Ortografia: Sistema
Oficial Vigente. 5. Acentuação Gráfica E Acentuação Tônica. Incluso O Novo Acordo
Ortográfico. 6. Morfologia E Sintaxe: 6.1. Classes de palavras: emprego e flexões. 6.2. Período
simples e período composto: colocação de termos e orações no período. 6.3. Coordenação e
subordinação: emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 6.4.
Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. 6.5. Relações morfossintáticas. 6.6. Orações
reduzidas: classificação e expansão. 6.7. Concordância nominal e verbal. 6.8. Regência nominal e
verbal, incluso a ocorrência de acento indicativo de crase. 6.9. Paralelismo de regência. 6.10. Vozes
verbais e sua conversão. 6.11. Sintaxe de colocação. 6.12. Emprego dos modos e tempos verbais.
6.13. Emprego do infinitivo. 6.14. Sinais de pontuação.
NÍVEL SUPERIOR
LEGISLAÇÃO
CARGOS: ECONOMISTA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECÂNICO E
ESTATÍSTICO
PROGRAMA: 1. Constituição Da República Federativa Do Brasil: Dos Princípios Fundamentais –
arts. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais – arts. 5º a 17. Da Organização do Estado –
arts. 18 a 43. Da Ordem Social – arts. 193 a 232. 2. Código Penal Brasileiro – Decreto-Lei nº 2.848,
de 07 de dezembro de 1940: Dos Crimes Contra a Saúde Pública – arts. 267 a 285. Dos Crimes
Praticados Por Funcionário Público Contra a Administração Em Geral - arts. 312 ao 327. Dos Crimes
Praticados Por Particular Contra a Administração Em Geral – arts. 328 a 337-A. 3. Estatuto Da
Criança E Do Adolescente – íntegra da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 4. Estatuto Do
Idoso – íntegra da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 5. Lei Maria Da Penha – íntegra
da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. 6. Lei De Improbidade Administrativa – íntegra da
Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 7. Lei Orgânica do Município de Porto Alegre: Dos
Princípios Gerais da Organização Municipal – arts. 1º ao 10, Dos Bens Públicos Municipais – arts. 11
ao 16, Da Administração Pública – arts. 17 ao 29, Dos Servidores Municipais – arts. 30 ao 49, Da
Ordem Social e Cidadania – arts. 147 a 200. 8. Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Porto Alegre – Íntegra da Lei Complementar Municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985. 9. Plano
de Carreira dos Funcionários da Administração Centralizada do Município de Porto Alegre –Íntegra da
Lei Municipal nº 6.309, de 28 de dezembro 1988. 10. Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores do Município de Porto Alegre – Íntegra da Lei Complementar Municipal nº 478, de 26 de
setembro de 2002.
NÍVEL SUPERIOR
LEGISLAÇÃO
CARGOS: FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIONISTA E MÉDICO VETERINÁRIO
PROGRAMA: 1. Constituição Da República Federativa Do Brasil: Dos Princípios Fundamentais –
arts. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais – arts. 5º a 17. Da Organização do Estado –
arts. 18 a 43. Da Ordem Social – arts. 193 a 232. 2. Código Penal Brasileiro – Decreto-Lei nº 2.848,
de 07 de dezembro de 1940: Dos Crimes Contra a Saúde Pública – arts. 267 a 285. Dos Crimes
Praticados Por Funcionário Público Contra a Administração Em Geral - arts. 312 ao 327. Dos Crimes
Praticados Por Particular Contra a Administração Em Geral – arts. 328 a 337-A. 3. Estatuto Da
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Criança E Do Adolescente – íntegra da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 4. Estatuto Do
Idoso – íntegra da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 5. Lei Maria Da Penha – íntegra
da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. 6. Lei De Improbidade Administrativa – íntegra da
Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 7. Íntegra da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 8. Íntegra da
Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 9. Lei Orgânica do Município de Porto Alegre:
Dos Princípios Gerais da Organização Municipal – arts. 1º ao 10, Dos Bens Públicos Municipais –
arts. 11 ao 16, Da Administração Pública – arts. 17 ao 29, Dos Servidores Municipais – arts. 30 ao 49,
Da Ordem Social e Cidadania – arts. 147 a 200. 10. Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de Porto Alegre – Íntegra da Lei Complementar Municipal nº 133, de 31 de dezembro de 1985. 11.
Plano de Carreira dos Funcionários da Administração Centralizada do Município de Porto Alegre –
Íntegra da Lei Municipal nº 6.309, de 28 de dezembro 1988. 12. Regime Próprio de Previdência Social
dos Servidores do Município de Porto Alegre – Íntegra da Lei Complementar Municipal nº 478, de 26
de setembro de 2002.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 621: ECONOMISTA
PROGRAMA: Macroeconomia: contabilidade nacional: conceito e quantificação da renda e do
produto, produto e renda das empresas e das famílias, gastos e receitas do governo; balanço de
pagamentos: estrutura geral do balanço de pagamentos; conta de transações correntes, conta de
capital, conceitos de déficit e superávit; contas nacionais do Brasil; taxa de cambio e o mercado de
divisa; números índices; tabela de relações insumo/produto; moeda e bancos: funções da moeda,
demanda por moeda, bancos e oferta de moeda, definição de moeda e quase-moeda, multiplicador
da moeda; instrumentos de controle monetário; determinação da renda e do produto nacionais:
modelo keynesiano básico, equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada; multiplicador
keynesiano de gastos; interligação entre o lado real e monetário; modelo IS-LM; inflação: causas e
efeitos da inflação; teoria quantitativa da moeda; curva de Philips; inflação e políticas de
estabilização; inflação de demanda e de custos; imposto inflacionário; produção e crescimento
econômico: importância e determinantes da produtividade, crescimento econômico e políticas
públicas, modelos de crescimento econômico. Microeconomia: Teoria do Consumidor. Teoria da
Produção e custos. Escolha sob incerteza. Demanda por fatores de produção. Concorrência Perfeita.
Monopólio. Concorrência monopolista. Oligopólio. Formação de Preços. Mercado para fatores de
produção. Equilíbrio geral. Teoria do Bem-estar. Mercados com informação assimétrica. Teoria dos
jogos e estratégia competitiva. Econometria. Estatística Econômica. Economia Matemática. Valor do
dinheiro no tempo, equivalência de valores no tempo, matemática financeira, juros simples, juros
compostos, taxa efetiva. Fluxos de caixa, taxa mínima de aceitação, taxa de desconto. Planos de
financiamento. Avaliação de alternativas de Investimento. Métodos de decisão de investimento.
Hipóteses subjacentes aos métodos de avaliação. Análise do risco em projetos de investimento.
Benefício/custo social. Economia do setor público: racionalidade econômica da existência do governo;
falhas do mercado; equilíbrio geral e teoria do bem-estar; ótimo de Pareto; bens públicos; teoria da
escolha pública; externalidades; objetivos da política fiscal e funções econômicas do governo.
Conceitos e princípios da tributação: Espécies de tributos. Sistema tributário brasileiro; tributos
Municipais. Gastos públicos: conceitos; medidas; modelos de gastos públicos; déficit público e dívida
pública; formas de financiamento do déficit público. Orçamento Público no Brasil: Histórico e evolução
conceitual; Princípios orçamentários; Orçamento-Programa; Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) classificação e conceituação da receita
orçamentária; classificação e conceituação da despesa orçamentária; ciclo orçamentário. Lei de
Responsabilidade Fiscal: inovações introduzidas pela LRF; efeitos no planejamento e no processo
orçamentário; limites para despesas de pessoal; limites para a dívida; transferências voluntárias;
gestão patrimonial; mecanismos de transparência, controle e fiscalização. Código de Ética da
Profissão.
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NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 622: ENGENHEIRO ELETRICISTA
PROGRAMA: Organização e distribuição de serviços da manutenção. Tipos de manutenção e
serviços. Reorganização do setor de manutenção. Fluxogramas de impressos e serviços para
administração da manutenção (Organização de serviços). Distribuição de horários de trabalhos na
manutenção. Cálculo para custos de manutenção corretiva e preventiva. Manutenção preventiva em
equipamentos: Disjuntor, transformadores, buchas e capacitores. Inspeções e testes da manutenção
preventiva. Teoria de Circuitos: leis de Kirchoff, teorema de Norton, teorema de Thevenin, princípio da
superposição, potência, energia. Análise de Circuitos no domínio do tempo: circuitos RL, RC, RLC,
associação de capacitores e indutores. Análise de Circuitos no domínio da freqüência: impedância,
admitância, fasores, valores eficazes de corrente e tensão, potência média, potência
aparente.Circuitos Polifásicos: ligações trifásicas estrela-triângulo. medida de potência em circuitos
trifásicos. Voltmetro, Ampermetro. Multímetros Analógicos e Digitais. Medida de potência em circuitos
monofásicos e trifásicos. Transformadores: circuito equivalente. auto-transformadores. transformação
de sistemas trifásicos. rendimento. ligação de enrolamentos. identificação de fases e polaridade.
Instalações Elétricas: Princípios Básicos: dimensionamento de condutores pela queda de tensão
admissível, pelo critério da capacidade de corrente, dimensionamento de dispositivos de proteção,
simbologia. Proteção, Seccionamento e Comando: dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e
sobretensões. dispositivos de seccionamento. dispositivos de comando. aterramento e condutores de
proteção. Luminotécnica: tipos de lâmpadas e respectivos princípios de funcionamento. Correção do
Fator de Potência: princípio. instalação de cargas compensadoras. Projeto de Subestação
Abaixadora: estudo de cargas. demanda provável, critérios para ligação em alta tensão. cálculo de
corrente de curto-circuito. Entrada de energia elétrica nos prédios em baixa tensão. Norma NR-10,
Norma NR-35, Norma NBR 5410, Norma NBR 5101, Norma NBR 5419, Regulamento de
Instalações Consumidoras Baixa Tensão CEEE, Regulamento de Instalações Consumidoras Média
Tensão CEEE. Código de Ética da Profissão.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 623: ENGENHEIRO MECÂNICO
PROGRAMA: Manutenção: Conceito, Gestão e Tipos de Manutenção; Previsão de Demanda e
Controle de Estoque. Estática: Equilíbrio de Corpos Rígidos, Análise de Estruturas, Forças em Vigas
e Cabos; Atrito e Forças Distribuídas. Eletricidade Básica. Motores Elétricos, de Combustão Interna e
Geradores. Elementos de Máquinas. Processos de Fabricação Mecânica. Materiais de Fabricação
Mecânica. Cinemática e Dinâmica: Cinemática e Dinâmica da Partícula; Cinemática e Dinâmica de
Corpos Rígidos. Mecanismos: Sistemas Articulados; Noções de Engrenagens; Trem de Engrenagens
e Cinemática e Dinâmica de Mecanismos. Resistência dos Materiais: Tensão e Deformação em
Cargas Axiais; Análise de Tensões e Deformações; Transformação de Tensão e Deformação; Torção;
Dimensionamento de Vigas e Eixos de Transmissão; Deformação em Vigas e Fadiga. Elementos de
Máquinas: Parafuso; Rebites; Eixos; Molas e Rolamentos; Tipos de Solda e Juntas Soldadas.
Vibrações Mecânicas: Molas e Amortecedores; Vibrações Livres e Forçadas com um Grau de
Liberdade. Mecânica dos Fluidos: Estática dos Fluídos; Análise de Escoamento; Leis Básicas para
Sistemas e Volumes de Controles. Termodinâmica: Propriedades das Substâncias Puras; Primeira e
Segunda Lei da Termodinâmica; Ciclos de Refrigeração e Tipos de Compressores. Climatização:
Sistemas de Ar Condicionado; Ventilação Forçada (diluidora, exaustora). Máquinas de Fluxo (bombas
centrifugas, compressores, turbinas), Sistemas e tubulações hidráulicas, Tecnologia Mecânica:
Diagrama de Transformação Tempo-Temperatura; Tratamentos Térmicos e Termoquímicos das Ligas
Ferro-Carbono; Aços para Construção Mecânica; Ferros Fundidos; Cobre e suas Ligas; Materiais
Resistentes à Corrosão e ao Calor; Tratamento Térmico dos Aços; Materiais Cerâmicos e
Compósitos. Equipamentos de Transporte. Projetos Mecânicos. Noções de NRs 06, 12 e 13. Código
de Ética da Profissão.
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NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 624: ESTATÍSTICO
PROGRAMA: Estatística descritiva e Distribuições discretas e contínuas de probabilidade. Inferência:
Técnicas de Amostragem. Estimação. Intervalos de Confiança e Testes de hipótese. Análise de
Variância, Correlação e Regressão. Análise Multivariada. Análise de Séries Temporais. Modelos de
análise demográfica. Estatística Econômica: números índices. Estatística não-paramétrica. Código de
Ética da Profissão.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 625: FARMACÊUTICO
PROGRAMA: Farmácia Estabelecimento de Saúde. Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS.
Gerenciamento e Logística de Medicamentos. Financiamento da Assistência Farmacêutica. Serviços
Farmacêuticos. Uso Racional de Medicamentos. Farmacovigilância. Medicamentos como insumos em
saúde. Farmacologia. Farmacotécnica. Gerenciamento de Resíduos. Farmácia Clínica. Segurança do
Paciente. Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica. Bioquímica Clínica. Hematologia Clínica.
Farmácia Hospitalar. Componentes da Assistência Farmacêutica. Política de Assistência
Farmacêutica. Legislação Farmacêutica. Código de Ética da Profissão.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 626: FISIOTERAPEUTA
PROGRAMA: Anatomia e Fisiologia Geral. Eletrotermofototerapia. Biomecânica. Neuroanatomia e
Neurofisiologia. Exercícios terapêuticos. Avaliação e tratamento. Fisiologia Cardiopulmonar. Manejo e
Monitorização do Paciente Crítico. Técnicas de Fisioterapia Respiratória. Ventilação Mecânica
Invasiva e Não-invasiva. Mobilização Precoce. Fisioterapia no Trauma de Tórax e Abdômen.
Fisioterapia no Paciente Neurológico e Neurocirúrgico. Fisioterapia em Cardiologia. Fisioterapia no
Paciente Queimado. Fisioterapia no Paciente Politraumatizado. Fisioterapia em Traumato Ortopedia.
Fisioterapia aplicada à Obstetrícia, Uroginecologia e Mastologia. Fisioterapia em Pediatria e
Neonatologia.
Semiologia cardiorrespiratória.
Instrumentos e
medidas de
avaliação
cardiorrespiratória. Técnicas e recursos de expansão pulmonar e higiene brônquica (remoção de
secreção). Código de Ética da Profissão.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 627: NUTRICIONISTA
PROGRAMA: NUTRIÇÃO BÁSICA: Conceito de alimentação e nutrição; Nutrientes: definição,
propriedades, funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, necessidades e fontes
alimentares; Recomendações nutricionais: conceito, uso e aplicação das DRI’s; Estimativas das
necessidades de energia; Planejamento e elaboração de planos alimentares individualizados.
NUTRIÇÃO NOS CICLOS DA VIDA: Alimentação na infância, na adolescência, no adulto e no idoso;
Alimentação da gestante; Alimentação da nutriz; Aleitamento Materno: composição do leite materno,
fatores que interferem na sua produção e técnicas de aleitamento, Iniciativa Hospital Amigo da
Criança; Guia Alimentar para a População Brasileira e Guia Alimentar para Crianças Brasileiras
Menores de 2 anos. NUTRIÇÃO CLÍNICA: Terapia de nutrição enteral: indicação, técnica de
administração, preparo, distribuição, recomendações, seleção e classificação das fórmulas enterais;
Intervenção nutricional em condições específicas; Desnutrição; Doenças gastrointestinais; Doenças
crônicas não transmissíveis (Diabetes, Hipertensão e Obesidade); Doenças cardiovasculares;
Doenças renais; Doenças hepáticas; HIV/AIDS e neoplasias; Síndromes de má absorção; Alergias e
intolerâncias alimentares; Interação entre medicamentos e nutrientes; Transtornos comportamentais
que afetam a ingestão de alimentos. ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO:
Legislação sanitária, Planejamento, Organização, Planejamento de cardápios; Política de compras,
Recebimento, Estocagem e distribuição de insumos; Produção e métodos de conservação de
alimentos; Técnicas de higienização da área física, utensílios e equipamentos; Toxi-infecções
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alimentares e microbiologia dos alimentos; Normas Técnicas para APPCC; Implantação do Manual de
Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Procedimentos Operacionais Padrão. Banco de Leite
Humano e lactário: atividades, organização, estrutura física e controle de qualidade e legislações
sanitárias. TÉCNICA DIETÉTICA: Conceito, classificação e composição química de alimentos;
Características organolépticas, seleção, conservação, pré-preparo, preparo e distribuição dos
alimentos. NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA: Perfil nutricional e consumo alimentar da população
brasileira; Habilidades e competências do nutricionista no âmbito da saúde coletiva; Política Nacional
de Alimentação e Nutrição; Programa Nacional de Alimentação do Escolar; Programa Saúde na
Escola; Carências nutricionais de maior prevalência no Brasil; Carga de doenças crônicas não
transmissíveis no Brasil; Segurança Alimentar e Nutricional; Vigilância Alimentar e Nutricional;
Avaliação Nutricional: avaliação do estado nutricional, indicadores antropométricos, curvas e padrões
de referência; Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas;
Diretrizes e ferramentas de trabalho do Núcleo de apoio à Saúde da Família (NASF). Código de Ética
e de Conduta do Nutricionista: Resolução CFN 599/2018. Lei Federal 11.346/2006 (LOSAN). Código
de Ética da Profissão.
NÍVEL SUPERIOR
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO CP 628: MÉDICO VETERINÁRIO
PROGRAMA: Bioética e Bem-Estar Animal; Fisiologia Animal; Imunologia Veterinária; Microbiologia
Veterinária; Epidemiologia; Patologia Geral; Doenças Parasitárias dos Animais; Doenças Infecciosas
dos Animais; Farmacologia Veterinária; Toxicologia Veterinária; Técnica Operatória; Clínica Cirúrgica
Animal; Reprodução Animal; Clínica de pequenos e grandes animais; Tecnologia de Alimentos de
Origem Animal; Inspeção de Alimentos de Origem Animal; Deontologia e Ética Veterinária; Saúde
Pública; Políticas de Desenvolvimento Rural; Microbiologia de Alimentos; Zoonoses; Doenças de
notificação obrigatória. Lei Federal nº 9.605/1998: Lei dos Crimes Ambientais. RDC nº 331 de
23/12/2019, IN nº 60 de 23/12/2019. Estado do RS: Lei Estadual 13.193, de 30/06/2009, Decreto
Estadual 23.430 de 24/10/1974 e Decreto Estadual 54.190 de 11/12/2019. Município de Porto Alegre:
Lei Complementar 696, de 04/06/2012 e Lei Complementar Municipal 876 de 03/03/2020, Decreto
13.252, de 06/06/2001. Código de Ética da Profissão.
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ANEXO IV – MODELO DE LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
MODELO DE LAUDO MÉDICO PARA CANDIDATOS DE DESEJAM ATENDIMENTO ESPECIAL NO
DIA DE PROVA
Atesto, para os devidos fins, que ___________________________________________, candidato (a)
ao
Concurso
Público
nº
_______
para
o
cargo
de______________________________________________, apresenta:________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
com CID 10: ________________________.

______________________________, _____ de ____________________ de 20___.
(Local e data)

______________________________________________________________
Nome, carimbo e CRM do Médico.
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ANEXO V – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E CONDIÇÕES DE TRABALHO
ECONOMISTA
Descrição Sintética: realizar planejamento, estudos, análises e provisões de natureza econômica e
financeira;
Descrição Analítica: coligir, analisar e interpretar dados destinados a fundamentar a planificação de
determinados setores da economia municipal; fazer estudos gerais sobre as finanças públicas; emitir
pareceres fundamentados sobre a criação, alteração ou suspensão de tributos; participar da
elaboração da proposta orçamentária; acompanhar a implantação e execução do orçamento; prestar
assessoramento em setores econômicos; realizar estudos de caráter econômico sobre abastecimento
e preços, transporte coletivo e sistema financeiro, orçamentário e fiscal; efetuar pesquisas para
racionalizar a produção agrícola, pecuária ou industrial; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas.

ENGENHEIRO
Descrição Sintética: executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação em
geral, de obras e iluminação pública;
Descrição Analítica: realizar, estudos, projetos, análises, avaliações, laudos, arbitramentos,
pesquisas, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; expedir notificações de autos de
infração por irregularidades cometidas a normas e posturas municipais; prestar assessoria, orientar,
supervisionar, dirigir e fiscalizar obras e serviços técnicos, referentes à:
Engenharia Elétrica: tais como: geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica;
Engenharia Mecânica: tais como: processos mecânicos, máquinas em geral, veículos automotores,
sistemas de produção de transmissão e utilização do calor, sistemas de refrigeração e ar
condicionado.
Condições de trabalho:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço externo, à noite, sábados,
domingos e feriados, bem como o uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos
pelo Município, sujeito a trabalho desabrigado.

ESTATÍSTICO
Descrição Sintética: planejar, executar e supervisionar pesquisas e previsões estatísticas em geral;
elaborar padronizações e proceder investigações estatísticas de natureza complexa;
Descrição Analítica: realizar estudos e pesquisas para a determinação de métodos de trabalho;
elaborar e testar métodos matemáticos e sistemas de amostragem, coletando, analisando e
interpretando dados estatísticos; proceder estudo interpretativo dos métodos estatísticos; orientar e
coordenar estudos especiais sobre de terminados assuntos de sua especialidade; analisar, ponderar
e interpretar dados fornecidos pela coleta; coordenar análises especiais e preparar relatório para
divulgação; aplicar técnicas estatísticas para avaliar, organizar, analisar e interpretar dados
numéricos obtidos em levantamentos especiais ou através de outras fontes; responsabilizar-se por
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equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins.
Condições de trabalho:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas.

FARMACÊUTICO
Descrição Sintética: realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos
farmacêuticos; realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos
correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e
bromatológicas; orientar sobre o uso de produtos e prestar serviços farmacêuticos; e
Descrição Analítica: manipular drogas de várias espécies, rádioisótopos e imunibiológicos; produzir
insumos e matérias-primas; aviar receitas de acordo com as prescrições médicas; manter registro de
estoque de drogas; gerar fórmula padrão de produto e embalagem; estabelecer prazo de validade do
produto; especificar condições de armazenamento; gerar método de análise e procedimentos de
produção e embalagem; fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à
farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia; ter,
sob custódia, drogas tóxicas e narcóticos; realizar inspeções relacionadas com manipulação
farmacêutica e aviamento de receituário médico; efetuar análises clínicas ou outras dentro de sua
competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
Condições de trabalho:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas, podendo ser, quando em serviço em pronto
atendimento, um plantão de 24 horas, complementado com as horas restantes em atividades afins; e
b) Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite e aos sábados, domingos e
feriados, sujeito a trabalho externo e plantões, bem como o uso de uniforme e equipamentos de
proteção
individual
fornecidos
pelo
Município
de
Porto
Alegre.
FISIOTERAPEUTA
Descrição Sintética: prestar assistência fisioterápica em nível de prevenção, tratamento e
recuperação de sequelas em ambulatórios, hospitais ou órgãos afins;
Descrição Analítica: executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no tratamento de
entorses, fraturas em vias de recuperação, paralisias, perturbações circulatórias e enfermidades
nervosas por meios físicos, geralmente de acordo com as prescrições médicas; planejar e orientar as
atividades fisioterápicas de cada paciente em função de seu quadro clínico; supervisionar e avaliar
atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas para possibilitar
a realização correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos simples; fazer avaliações
fisioterápicas com vistas à determinação da capa cidade funcional; participar de atividades de caráter
profissional, educativa ou recreativa organizadas sob controle médico e que tenham por objetivo a
readaptação física ou mental dos incapacitados; responsabilizar-se por equipes auxiliares
necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as
editadas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas.
b) Especial: o exercício do cargo exige a prestação de serviços à noite, sábados, domingos e
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feriados, bem como o uso de uniforme fornecido pelo Município e atendimento ao público.

NUTRICIONISTA
Descrição Sintética: planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de alimentação em
estabelecimentos do Município;
Descrição Analítica: planejar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de saúde
pública, educação e de outros similares; organizar cardápios e elaborar dietas; controlar a
estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para a melhoria
proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; planejar e ministrar cursos de
educação alimentar; prestar orientação dietética por ocasião da alta hospitalar; responsabilizar-se por
equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins,
inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço à noite, sábados, domingos e
feriados.
MÉDICO VETERINÁRIO
Descrição Sintética: planejar e executar programas de defesa sanitária, de desenvolvimento e de
aprimoramento relativos à área veterinária e à zootécnica, que visem a políticas públicas destinadas à
saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar dos animais;
Descrição Analítica: promover saúde pública; instruir e prestar assessoramento técnico aos criadores
do Município sobre o modo de tratar e criar os animais, bem como sobre problemas de técnica
pastoril; estimular o desenvolvimento das criações já existentes no Município, bem como a
implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; atestar o estado de sanidade de
produtos de origem animal; planejar e desenvolver campanhas de serviços de fomento; atuar em
questões legais de higiene dos alimentos e no combate às doenças transmissíveis dos animais;
exercer defesa sanitária animal; praticar clínica médica veterinária e cirurgia em todas as suas
modalidades; realizar, coletar materiais e dar diagnósticos para todos os tipos de exames; fazer a
vacinação antirrábica e orientar a profilaxia da raiva e das demais enfermidades em animais;
pesquisar necessidades nutricionais dos animais; contribuir para o bem-estar animal; orientar e
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; e
executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.
Condições de trabalho:
a) Geral: carga horária semanal de 30 horas.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite e aos sábados,
domingos e feriados, sujeito a trabalho externo, desabrigado e em regime de plantão, bem como o
uso de uniforme e equipamentos de proteção individual fornecidos pelo Município e o atendimento ao
público.
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