PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO- RO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 05/2016
A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, RO, através do Instituto Exatus Ltda - ME, tendo em vista o resultado do processo
administrativo 4252/2015, torna público que realizará seleção através de concurso público para provimento de cargos e cadastro
reserva do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno- RO.
1 - Disposições preliminares: o Concurso Público para provimento de Cargos Públicos será regido pela Constituição Federal e pelas
seguintes Leis: Consolidação das Leis do Trabalho, Lei Municipal 1380/2007 e alterações (que dispõe do Plano de Carreira, Cargos e
Salários da Educação), Lei Municipal 1386/2007 (que dispõe do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Saúde), Lei Municipal
1385/2007 (que dispõe do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Administração), pela Instrução Normativa Nº 013/2004/TCE-RO, por
este Edital, e será executado pelo Instituto Exatus Ltda – ME, conforme Contrato Nº 032/2016 – P.G.M. A critério da Administração
poderão ser chamados os candidatos aprovados no presente certame, além do número de vagas previstas neste edital respeitando-se
o limite de vagas existentes em lei conforme a necessidade da administração.
2 - Dos Cargos: são os detalhados no Anexo I.
2.1 – Ao vencimento básico, definido no anexo I, serão acrescidas as vantagens definidas em lei. Aos cargos que o valor for inferior ao
salário mínimo, haverá complementação do valor para atingir o salário mínimo.
2.2 – Exigências diferenciadas para posse: os candidatos aos cargos de Nível Superior e Nível Técnico deverão apresentar carteira de
registro profissional, sempre que exigido em lei para o exercício do cargo.
3 – Das atribuições dos Cargos: as atribuições dos cargos são as constantes do Anexo II deste edital.
4 – Regime Jurídico: os candidatos serão contratados sob o Regime Celetista.
5 – Jornada de Trabalho: a jornada de trabalho está definida no quadro de vagas, conforme Anexo I deste edital.
5.1 – O cumprimento integral da jornada de trabalho é obrigatório e a possibilidade de realização de plantões, dependerá unicamente
dos interesses e das necessidades da Prefeitura Municipal.
6 – Local de trabalho: está definido conforme o quadro do Anexo I deste edital.
6.1 – A Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno poderá, por necessidade de atendimento ao interesse do serviço público, lotar em outro
setor ou local diverso, daquele para o qual se inscreveram os candidatos aprovados, respeitadas as atribuições dos respectivos cargos
sem que haja majoração salarial em função disso, de acordo com a legislação em vigor.
7 – Das Inscrições: serão feitas a partir das 13 horas do dia 29 de agosto até às 18h do dia 26 de setembro de 2016, através do
endereço eletrônico www.institutoexatus.com. Para realizar a inscrição o candidato deverá estar ciente do Edital e todas as
informações referentes ao Concurso, acessar o ícone de preenchimento de inscrição no endereço eletrônico mencionado, preencher
corretamente os campos com os dados solicitados dentro do período estabelecido, pagar o boleto bancário até a data do vencimento
do mesmo, ou, requerer isenção conforme o caso. Para realizar a inscrição é necessário a utilização de documento de identificação
pessoal RG ou outro equivalente (Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade Profissional, etc.) e
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). ATENÇÃO: a inscrição só será confirmada após a confirmação do pagamento feito por meio do
boleto bancário até a data do vencimento, em qualquer banco. ATENÇÃO: ANTES DE PAGAR O SEU BOLETO BANCÁRIO,
OBSERVE ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO ITEM 8.1 DESTE EDITAL. EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE O BOLETO
BANCÁRIO ENTRE EM CONTATO COM A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
OU AINDA COM O INSTITUTO EXATUS, ATRAVÉS DO SITE www.institutoexatus.com
7.1 – Da Isenção de Taxa de Inscrição: Poderão ser isentos do pagamento da taxa de inscrição os Hipossuficientes, nos termos
abaixo detalhados. Antes de solicitar a isenção de taxa o interessado deve preencher a ficha de inscrição de forma convencional e seu
boleto bancário deve ser enviado junto com seu requerimento de isenção. Os requerimentos que vierem desacompanhados do boleto
referente à inscrição, ou faltando algum documento não terão direito a isenção. Será concedida isenção de taxa para somente uma
inscrição por pessoa.
7.1.1 Da Isenção dos Hipossuficientes: Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135, de 26
de junho de 2007 e;
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.
7.1.1.1 - A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato, devidamente assinado, disponível no Anexo IV deste
Edital. O requerimento deverá constar todos os dados preenchidos, principalmente a indicação do Número de Identificação Social
(NIS), atribuído pelo CadÚnico; deverá ser enviado ainda junto com o requerimento, comprovante de que o interessado está inscrito do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que está ativo (documento a ser retirado na secretaria de
ação social do município no qual está inscrito, devidamente assinado por pessoa competente para tal).
7.1.1.2 - Para analisar os requerimentos de isenção de taxa, serão consultadas as bases de dados do CadÚnico, sendo que será
indeferido o pedido dos candidatos que:
a) Não for encontrado o número de NIS apresentado no requerimento;
b) Não se enquadram na letra ―b‖ do subitem 7.1.1;
c) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
d) Fraudar e/ou falsificar documentação;
e) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta ou envio incorreto, não atendendo o disposto nos subitens
7.1.1.1 e 7.1.1.2 deste Edital;
f) Não observar o prazo estabelecido no subitem 7.2 deste Edital;
g) Apresentar documentos ilegíveis ou preenchidos incorretamente;
h) Não apresentar os documentos elencados no item 7.1.1.1
7.2 – Os Requerimentos de Isenção deverão ser encaminhados pessoalmente à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do
Concurso Público, na Prefeitura de Pimenta Bueno de Rondônia, na Av. Castelo Branco, 1046 – Pimenta Bueno de Rondônia- RO, no
horário de atendimento ao público, no prazo compreendido entre os dias 29 de agosto a 02 de setembro de 2016. Os requerimentos
poderão ser também enviados através do email isencaopimentabueno@gmail.com, sendo que quando enviados desta forma, os
candidatos deverão confirmar o recebimento do mesmo pelo telefone (69) 3421-7923, pois o Instituto Exatus não se responsabilizará
pelo envio incorreto do e-mail, nem mesmo por quaisquer outras falhas de envio.
7.3 - Homologação das Isenções: Está previsto para ser divulgada no dia 13 de setembro a homologação das isenções de taxa de
inscrição, sendo que o interessado deverá manter-se informado se foi deferido ou não o seu requerimento de isenção e caso não
tenha, efetuar o pagamento do boleto bancário dentro do vencimento previsto, que é dia 27 de setembro de 2016.

7.4 – Efetivação da Inscrição dos Isentos: Os interessados que requererem a isenção de taxa de inscrição e tiverem seu pedido
deferido, terão suas inscrições confirmadas no site até o 15 de setembro de 2016. Devendo o candidato estar atento a isso. Se a
inscrição não aparecer como confirmada até essa data, deverá o candidato entrar em contato com o Instituto Exatus para confirmação.
7.5 - A ficha de inscrição preenchida pelo interessado ou boleto bancário deverá ser encaminhada junto com o requerimento de
isenção, pois sem esse documento não há como se validar a inscrição se o interessado tiver a isenção deferida. Candidatos que não
tiverem preenchido a ficha de inscrição até o envio dos documentos não terão seu pedido de isenção deferido.
8 - Valor das Inscrições: Para os cargos de nível superior R$ 90,00 (noventa) reais; Cargos de Nível Médio e Técnico R$ 60,00
(sessenta) reais; Cargos de Níveis Elementar e Fundamental R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais. O pagamento das inscrições será feito
por meio de boleto bancário emitido no ato da inscrição. Não haverá inscrição condicional.
8.1 – DOS BOLETOS: POR CONTA DE UM VÍRUS DE COMPUTADOR QUE TEM AFETADO DIVERSOS COMPUTADORES, OS
CANDIDATOS DEVEM TOMAR CUIDADO E VERIFICAR SE O BOLETO EMITIDO É DO BANCO DO BRASIL, E SE OS 21 (VINTE
E UM) NÚMEROS INICIAIS DO BOLETO SÃO 00190.00009 02921.113003. CASO A NUMERAÇÃO OU A LOGOMARCA DO
BANCO NÃO CONFIRMEM, É SINAL QUE O COMPUTADOR UTILIZADO ESTÁ COM VÍRUS QUE ALTEROU O CÓDIGO DE
BARRAS DO BOLETO, E ESSE BOLETO PRECISARÁ SER GERADO NOVAMENTE EM UM COMPUTADOR NÃO INFECTADO.
8.2 – No Caso de geração de boleto falso, gerado em computador infectado por vírus, aconselhamos os interessados a procurar as
autoridades policiais mais próximas e denunciar os fatos IMEDIATAMENTE.
9 – Condições para realizar a Inscrição: ser brasileiro nato ou naturalizado;
10 – Das provas: todos os candidatos farão provas objetivas de natureza eliminatória e classificatória. Serão considerados aprovados
os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) pontos ou mais na contagem do total de pontos e acertarem pelo menos uma questão em
cada matéria da prova, ou seja, não tirarem nota zero em nenhuma das matérias cobradas na prova. A quantidade de questões e o
valor de cada questão estão definidos na tabela abaixo:

Grupo Cargos

S1

S2

Analista de Planejamento de Recursos Hídricos; Arquiteto;
Arquivista; Auditor de Controle Interno; Contador; Educador
Físico; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Médico 40 Horas –
Anestesista; Médico 24 Horas - Clinica Geral; Médico 40
Horas - Clinica Geral; Médico 20 Horas - Medicina e
Segurança do Trabalho; Médico 24 Horas – Obstetra; Médico
40 Horas – Obstetra; Médico 24 Horas – Ortopedista; Médico
20 Horas – Pediatra; Médico 20 Horas – Ginecologista;
Médico 20 Horas – Ultrassonografista; Médico 20 horas
Neurologista; Médico 40 Horas – com especialização em
SAÚDE MENTAL; Nutricionista; Procurador do Município;
Psicólogo; Farmacêutico-Bioquímico; Auditor 1; Odontólogo;
Fisioterapeuta;
Professor PEB III – 25 horas – Educação Física - Zona Rural
– Dimba – EMEIEF – Luiz Cabral de Souza; Professor PEB III
– 30 horas – Serie Inicias - Zona Urbana; Professor PEB III –
30 horas – Serie Inicias - Zona Rural – Dimba – EMEIEF –
Dominical Vitoria; Professor PEB III – 30 horas – Serie Inicias
- Zona Rural – Dimba – EMEIEF – Luiz Cabral de Souza;
Professor PEB III – 25 horas – Educação Física - Zona
Urbana; Pedagogo Social;

Desenhista Técnico; Eletrotécnico; Técnico em Enfermagem;
Técnico em Enfermagem PSF; Técnico em Farmácia;
Técnico em Finanças; Técnico em Imobilização Ortopédica;
Técnico em Laboratório; Técnico em Biblioteca; Técnico de
Informática; Técnico em Radiologia;
T

Agente Administrativo - Zona Urbana; Agente Administrativo
Zona Rural – Dimba- Escola Luiz Cabral de Souza; Agente
Administrativo Zona Rural – Itaporanga – Escola Assunta
Favaleça; Agente Administrativo Zona Rural – Abaitará –
Escola Emanoel Osvaldo Moreira; Fiscal de Obras e
Posturas; Fiscal Tributário; Fiscal Sanitário;
M1

Matéria
Português

10

2

Conhecimentos gerais (História e
Geografia de Rondônia,
Legislação e Ética na Adm.
Pública e Informática Básica)

15

2

Conhecimentos Específicos

25

2

Total de questões

50

Português

10

2

Conhecimentos gerais (História e
Geografia de Rondônia,
Legislação e Ética na Adm.
Pública, Informática Básica e
Legislação Pedagógica)

15

2

Conhecimentos Específicos

25

2

Total de questões

50

Português

10

2

Matemática

10

2

Conhecimentos gerais (História e
Geografia de Rondônia,
Legislação e Ética na Adm.
Pública, Informática Básica e
Atualidades)

20

2

Conhecimentos Específicos

10

2

Total de questões

50

Português

10

2

Matemática

10

2

20

2

10

2

Conhecimentos gerais (História e
Geografia de Rondônia,
Legislação e Ética na Adm.
Pública, Informática Básica e
Atualidades)
Conhecimentos Específicos
Total de questões

M2

Quantidade
Peso
de
por
questões questão

Almoxarife; Auxiliar de Veterinária; Cuidador de Alunos com Português

50
15

2

Necessidades Especiais; Cuidador Social; Auxiliar de Creche; Matemática
Instrutor de Artesanato em Cerâmica; Instrutor de Capoeira; Conhecimentos gerais (História e
Instrutor de Coral;
Geografia de Rondônia,
Legislação e Ética na Adm.
Pública Informática Básica e
Atualidades)
Total de questões

15

2

20

2

Motorista – Câmara Municipal

Português
Matemática
Conhecimentos gerais (História e
Geografia de Rondônia,
Legislação e Ética na Adm.
Pública, Informática Básica e
Atualidades)
Conhecimentos Específicos

10
10

2
2

20

2

10

2

Total de questões

50

Português

10

2,5

Matemática

10

2,5

Conhecimentos Gerais/Atuais
(atualidades)

10

2,5

Conhecimentos Específicos

10

2,5

Total de questões

40

Português

15

2,5

Matemática

15

2,5

Conhecimentos Gerais /Atuais
(atualidades)

10

2,5

Total de questões

40

M3

Auxiliar de Odontologia

F1

F2

Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural – Linha 32 – Lind
‗Agua; Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural – Linha
104 – Usina Rondon; Monitor de Transporte Escolar - Zona
Rural – Quarentinha – Usina Primavera; Monitor de
Transporte Escolar - Zona Rural – Linha 44 – Setor Tatu;
Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural – Setor Pirajuí;
Viveirista; Agente de Combate a Endemias;

Coveiro; Gari; Operador de Pá Carregadeira ou Retro Português
Escavadeira; Operador de Patrol; Operador de Trator de
Matemática
Pneus; Operador de Trator Esteira
E

Conhecimentos Gerais /Atuais
(atualidades)
Total de questões

50

15

2,5

15

2,5

10

2,5

40

10.1 – Dos conteúdos das provas: os conteúdos das provas escritas estão no Anexo III deste edital.
11 – Critérios gerais de aprovação e classificação: serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 50 (cinquenta) pontos
ou mais em média geral e não tirarem zero em nenhuma das matérias da prova. A classificação será em ordem decrescente. Serão
considerados aprovados os candidatos que tirarem no mínimo 50 (cinquenta) pontos.
11.1 – Os candidatos aprovados e que ficarem classificados além do número de vagas, no Concurso Público, ingressarão
automaticamente em uma lista de cadastro de reserva no qual ficará a discricionariedade da administração sua convocação para
assunção do cargo.
12 – Da prova prática: os candidatos aos cargos de Operador de Pá Carregadeira ou Retro Escavadeira, Operador de Patrol, Operador
de Trator de Pneus, Operador de Trator Esteira e Motorista (Câmara Municipal) que obtiverem maior pontuação no limite mínimo de 10
(dez) candidatos convocados, serão convocados para prova prática de caráter eliminatório e classificatório. Caso o último convocado
no limite 10 (dez) candidatos convocados esteja em caso de empate com outro(s) candidato(s), este(s) candidato(s) também ser (á/ão)
convocados.
12.1- A prova prática terá peso de 100 (cem) pontos. A nota da prova prática será utilizada para o cálculo da média final dos
candidatos, da seguinte forma: (nota da prova objetiva + nota da prova prática) ÷ 2 = média final. Para obter aprovação no concurso, o
candidato deverá obter no mínimo 50 (cinquenta) pontos na média final. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a
50 (cinquenta) pontos na prova prática.
12.2 - Critérios da prova prática:
12.2.1 – Critérios para os cargos de Operador de Pá Carregadeira ou Retro Escavadeira, Operador de Patrol, Operador de Trator de
Pneus e Operador de Trator Esteira: os candidatos serão submetidos a trabalho prático com a máquina correspondente ao seu cargo.
Para cada falha dos candidatos serão descontados os respectivos pontos, conforme detalhamento constante no Anexo V; O candidato
convocado para realizar a prova prática deverá apresentar no momento da prova, Original e Cópia da Carteira Nacional de Habilitação
na Categoria exigida para o cargo, constante na tabela de cargos, no Anexo I. O candidato que não apresentar estes documentos, não
poderá realizar a prova prática.
12.2.2 – Critérios para o cargo de Motorista (Câmara Municipal): os candidatos serão submetidos a teste de percurso de rua. Para
cada falha do candidato serão descontados os respectivos pontos, conforme detalhamento constante no Anexo V; O candidato
convocado para realizar a prova prática deverá apresentar no momento da prova, Original e Cópia da Carteira Nacional de Habilitação
na Categoria exigida para o cargo, constante na tabela de cargos, no Anexo I. O candidato que não apresentar estes documentos, não
poderá realizar a prova prática.

13- Da prova Discursiva: Somente os candidatos ao cargo Procurador que obtiverem 50 (cinquenta) pontos ou mais terão suas provas
discursivas corrigidas.
13.1- Critérios da Prova Discursiva: consistirá na Redação de uma peça profissional, sob a forma de situações-problema. A redação da
peça terá peso de 100 (cem) pontos. O candidato que escolher a peça inadequada para a situação apresentada será desclassificado.
Os demais critérios utilizados na avaliação da prova discursiva do cargo de advogado são as seguintes: aspectos formais, aspectos
textuais e aspectos discursivos. Cada um desses aspectos está detalhado no anexo VI deste edital. Não será permitido o uso de
nenhum tipo de material. Os candidatos que se utilizarem de materiais ou recursos não autorizados serão automaticamente
desclassificados.
14 – Da Prova de Títulos: Os candidatos de nível superior que forem aprovados e que possuem títulos (conforme planilha do Anexo
VII) poderão entregar seus títulos para apreciação. A prova de títulos não é obrigatória e sua natureza é classificatória, podendo os
candidatos nela obter de 0 (Zero) à 6,5 (seis e meio) pontos de acordo com a tabela do anexo VII. Os pontos obtidos nessa prova
serão somados aos pontos da prova escrita. Somente serão aceitos títulos obtidos de instituições de ensino superior reconhecidas pelo
MEC, e que foram obtidas após a graduação. Por isso os candidatos deverão entregar junto com seus títulos, fotocópia autenticada do
diploma de graduação. Títulos excedentes à quantidade de pontos, não serão contados. Não serão aceitos declarações ou
documentos onde não esteja explícita a titulação adquirida pelo candidato, ou seja, Especialista, Mestre ou Doutor. Declarações
dizendo que o curso foi concluído, ou que está em fase de conclusão não serão aceitas. Os documentos comprobatórios deverão ser
autenticados em cartório, ou apresentados em cópias simples mediante a apresentação da Original para comprovação.
14.1 Os títulos para análise deverão ser entregues em mãos, impreterivelmente, no dia, horário e local indicados na Convocação para
a prova de títulos.
14.2 A entrega poderá ser feita por procurador, mediante apresentação de procuração simples, com assinatura do candidato
reconhecida em cartório.
15. Da prova de resistência física: os candidatos aos cargos de Coveiro, Viveirista e Gari que obtiverem maior pontuação no limite
mínimo de 10 (dez) candidatos convocados, para cada cargo oferecido, serão convocados para prova de resistência física de caráter
eliminatório. Caso o último convocado no limite 10 (dez) candidatos convocados esteja em caso de empate com outro(s) candidato(s),
este(s) candidato(s) também ser (á/ão) convocados. Os candidatos convocados para esta prova, somente poderão realizá-la se no dia
da mesma, no ato da identificação e assinatura da ata de presenças, apresentarem a declaração de que possuem condições de saúde
para realização da prova de resistência física. A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SAÚDE deve ser assinada e carimbada por um
médico inscrito no Conselho Regional de Medicina, de tal modo que apresente claramente o nome do médico e o número de seu
registro no Conselho Regional de Medicina. A DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SAÚDE deve ser elaborada conforme o modelo
que está no Anexo X deste edital e deve ser recente e emitido com no máximo 15 (quinze) dias de antecedência à data da prova.
Candidatos que não trouxerem os documentos necessários, não poderão realizar a prova. Na DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE
SAÚDE deve estar claro de que o candidato possui condições de saúde e que está apto para realizar a prova de resistência física do
presente concurso público.
15.1 – Critérios da prova de resistência física: Esta prova é de caráter eliminatório, os candidatos deverão correr e/ou caminhar sem
interrupção durante 12 (doze) minutos, sendo registrada a distância total percorrida. Os candidatos serão considerados aptos se
percorrerem a distância mínima de 2000m (dois mil metros) quando do sexo masculino, e, 1.600m (mil e seiscentos metros) quando do
sexo feminino. Os candidatos que não conseguirem percorrer todo o percurso no tempo estabelecido serão considerados inaptos e
serão eliminados do concurso.
15.2 Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais como alterações
orgânicas permanentes ou temporárias, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que
impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato.
15.3 Os candidatos convocados para esta etapa deverão comparecer ao local indicado para realização da prova 30 (trinta) minutos
antes do horário fixado para seu início, munidos do comprovante de inscrição, documento de identidade e o laudo médico, caso
contrário, não poderão participar da referida etapa. O candidato realizará os referidos testes de acordo com o escalonamento efetuado
pela equipe avaliadora, o qual será realizado de forma aleatória.
15.4 Terminada a identificação dos candidatos, correrão primeiro candidatos do sexo feminino, separadas por cargo, em ordem de
classificação, em seguida os candidatos do sexo masculino, também separados por cargo, em ordem de classificação.
15.5 É de responsabilidade do candidato trazer alimentos e água que julgar necessários para seu bem estar físico durante a realização
da prova, tendo em vista que não se pode precisar o horário exato que cada candidato correrá.
16 – Datas de realização das provas escritas, práticas, discursivas, resistência física e de títulos:
16.1 – As provas escritas objetivas e discursiva estão PREVISTAS para serem realizadas de acordo com a Tabela a seguir:
DATAS PREVISTAS PARA AS PROVAS
GRUPOS DE CARGOS
Dia: 09/10/2016 TURNO MATUTINO
Candidatos inscritos para os cargos do Grupo E
Dia: 09/10/2016 TURNO VESPERTINO
Candidatos inscritos para os cargos dos Grupos F1 e F2
Dia: 16/10/2016 TURNO MATUTINO
Candidatos inscritos para os cargos do Grupo M1, M2 e M3, exceto os cargos 51 e
56, incluindo o cargo 39
Dia: 16/10/2016 TURNO VESPERTINO
Candidatos inscritos para os cargos do Grupo T, exceto o cargo 39, incluindo os
cargos 51 e 56
Dia: 23/10/2016 TURNO MATUTINO
Candidatos inscritos para os cargos do Grupo S1 Exceto os Cargos 7, 10, 19 e 29
Dia: 23/10/2016 TURNO VESPERTINO
Candidatos inscritos para os cargos do Grupo S2 Incluindo os Cargos 7, 10, 19 e 29
Os locais serão definidos pelos organizadores do Concurso Público posteriormente. Se necessário, a critério da organizadora do
concurso, juntamente com a comissão especial organizadora do concurso, poderão ser criados dias, horários e locais alternativos para
a aplicação das provas. O tempo mínimo de permanência na sala é de uma hora, sendo que depois deste tempo, os candidatos
poderão levar seu caderno de questões. A duração da prova é de 3 (três) horas, exceto para os candidatos ao cargo de Procurador
Jurídico que terão mais uma hora, pois além da prova objetiva realizarão a prova discursiva. Os últimos 3 (três) candidatos deverão
permanecer na sala até que os três terminem suas provas.
16.2 – As provas práticas, de resistência física e de títulos estão PREVISTAS para serem realizadas no dia 20 de novembro de 2016,
todas em locais e horários que serão posteriormente definidos no edital de convocação. Se necessário poderão ser criados dias,
horários e locais alternativos para a aplicação das provas. Os documentos necessários deverão ser entregues pelos candidatos
somente nessa ocasião.
17 – Da divulgação dos locais de realização das provas escritas, práticas, de resistência física e de títulos.
17.1– Divulgação dos locais da prova escrita e Homologação das Inscrições: no dia 28 de setembro de 2016, será divulgado o Edital
de Homologação das Inscrições, contendo os nomes de todos os inscritos, separados por cargo. No dia 03 de outubro de 2016 está

previsto para ser divulgado o ensalamento (locais de prova), contendo relação dos candidatos inscritos, nome das escolas e as salas
de aula em que farão suas provas objetivas no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. Todos os candidatos inscritos deverão
procurar essas informações, pois NÃO SERÁ ENVIADO QUALQUER AVISO INDIVIDUAL AOS CANDIDATOS. Os candidatos também
poderão consultar estes dados através do ícone confirmação de inscrição no site do Instituto Exatus.
17.2 – Divulgação dos locais das provas práticas, de resistência física e de títulos: no dia 14 de novembro de 2016, está previsto para
ser divulgado edital de convocação para realização das provas práticas, discursiva e de títulos, onde constará nome, cargo e local da
prova dos candidatos convocados para a mesma. O edital de convocação será divulgado no endereço eletrônico
www.institutoexatus.com.
18 – Contagem de pontos: os gabaritos das provas serão submetidos à leitura óptica, devendo o candidato preencher completamente
pintando todo o campo da resposta que ele considerar correta, com caneta esferográfica azul ou preta; Os candidatos que fizerem uso
de corretivo em seu gabarito, não terão seu gabarito lido e no lugar da nota aparecerá NC.
19 – Dos Gabaritos das provas objetivas: o candidato deverá preencher o gabarito com o número de sua prova e com a resposta das
questões das provas com caneta esferográfica azul ou preta, que será o único documento para a correção. Não haverá substituição de
gabaritos. Será considerada nula a questão que tiver rasuras, emendas ou dupla marcação. Os gabaritos com as respostas corretas
estão previstos para serem divulgados no mesmo dia de cada prova, a partir das 22 horas no endereço eletrônico
www.institutoexatus.com.
19.1 - Para cada cargo haverá quatro provas objetivas diferentes. Cada prova objetiva terá um número de 1 a 4. Esse número
deverá ser preenchido pelo candidato em seu gabarito no campo correspondente ao número da prova. É de inteira
responsabilidade do candidato marcar corretamente em seu gabarito o número correspondente à sua prova, pois este será o
único meio de correção. Caso a marcação seja rasurada ou o candidato deixe de marcar o número de sua prova no gabarito, o
mesmo não terá seus pontos contados e o candidato será desclassificado e no resultado parcial constará NC.
20 – Condições para a realização das provas: para a realização das provas os candidatos deverão apresentar-se no horário e local
indicado no ensalamento e portar caneta esferográfica, azul ou preta, construída em material transparente. Não será permitido o uso
de qualquer recurso extra como calculadora ou régua. Também não será permitida a entrada na sala de prova de candidatos portando
cadernos, apostilas ou livros de qualquer espécie, telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos, nem mesmo aos candidatos
ao cargo de Procurador do Município. O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO LOCAL DAS PROVAS COM NO MÍNIMO 30
(TRINTA) MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA. Somente poderá realizar a prova o candidato que apresentar documento de identificação
original com foto. Não haverá segunda chamada para nenhuma das provas, importando a ausência do candidato, na sua eliminação do
concurso.
20.1 – O candidato será eliminado do concurso caso utilize recurso não autorizado, na hipótese de sua ausência no dia do
concurso, não comparecer no horário previsto, não apresentar a documentação exigida para a realização da prova, não
marcar corretamente o número de sua prova no gabarito, não assinar seu gabarito, enfim não atender às condições
constantes neste edital.
21 – Critérios de Desempate: em caso de empate por pontos entre dois ou mais candidatos, a classificação será feita considerando-se
como primeiro critério de desempate as regras estabelecidas no Estatuto do Idoso, Lei Federal nº. 10.741/03 (que considera idosa a
pessoa com sessenta anos ou mais) da seguinte forma: a) primeiro o candidato idoso (levando-se em conta como parâmetro de
definição se o candidato é idoso a data de publicação do presente edital); Em caso de empate entre dois ou mais candidatos idosos,
terá preferência o candidato mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento; Permanecendo o empate entre dois ou mais
candidatos idosos, serão aplicados os critérios de desempate utilizados para candidatos não idosos; b) Se houver empate entre
candidatos não idosos, os critérios de desempate serão os seguintes: primeiro o candidato que tiver obtido a maior nota na prova
específica (quando houver); segundo o candidato que tiver obtido a maior nota na prova de língua portuguesa, terceiro o candidato
mais idoso, considerando-se dia, mês e ano de nascimento e quarto sorteio.
22 - Do Resultado Parcial: o resultado parcial da prova escrita/objetiva e discursiva está previsto para ser divulgado no dia 09 de
novembro de 2016 no endereço eletrônico www.institutoexatus.com. O resultado parcial das provas práticas, de resistência física e de
títulos serão divulgados da mesma maneira que o anterior, com data prevista de divulgação para o dia 22 de novembro de 2016.
23 – Recursos: no prazo de dois dias úteis contados a partir de cada ato, referente àquele ato, poderá o candidato requerer recurso à
empresa contratada, por escrito e fundamentado, conforme modelo do Anexo IX. A decisão dos recursos será dada a conhecer
coletivamente, por meio do endereço eletrônico www.institutoexatus.com. A banca examinadora de recursos é soberana em seu
julgamento, portanto não cabe recurso às suas decisões e respostas. Não serão conhecidos recursos encaminhados fora do prazo, ou
de forma que não obedeça aos critérios do item 24.1. O candidato não terá direito de recorrer contra atos anteriores em prazo de
recursos de atos posteriores.
23.1 – Os recursos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, localizada na Av. Castelo Branco, 1046, Pimenta
Bueno - RO, no horário de atendimento ao público, através de protocolo no setor de protocolo. Poderão também ser enviados pelos
correios via sedex, com aviso de recebimento para Instituto Exatus Ltda – ME, Rua São Manoel, 769, Bairro Jardim dos Migrantes, JiParaná, Rondônia, CEP 78.960-000, com os seguintes dizeres no envelope ―RECURSO CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIMENTA BUENO‖. O recurso enviado por sedex deverá ser também enviado por e-mail (atendimentoexatus@gmail.com), juntamente
com o comprovante de envio do sedex e em seguida confirmar o recebimento do mesmo. Não serão aceitos recursos enviados
exclusivamente via Internet ou telefone. O Instituto Exatus não se responsabilizará por recursos encaminhados de forma distinta a
especificada neste edital. O candidato que desejar apresentar recursos contra duas ou mais questões de prova ou do gabarito, deverá
elaborar documentos separados para cada recurso, mas devem ser entregues todos dentro do prazo estabelecido neste edital. Os
recursos devem ser devidamente identificados, contendo nome completo do candidato, cargo para o qual está inscrito e assinado. Não
serão julgados recursos que abordarem duas ou mais questões de prova no mesmo documento, ou que estejam em desacordo com o
estabelecido neste edital.
23.2 – Se a verificação do recurso resultar em anulação de alguma questão de prova, a pontuação será atribuída a todos os
candidatos, independente de terem recorrido ou não.
24 – Reserva de vagas para portadores de necessidades especiais: das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas
durante o prazo de validade do concurso, 10% serão providas na forma do artigo 1º da Lei nº 515, de 4 de outubro de 1993, da Lei nº
2.478/11 e do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.
24.1 – Caso a aplicação do percentual de que trata o item 23 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser arredondado
para o número inteiro inferior.
24.2 - Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos/especialidade com número de vagas
igual ou superior a 10 (dez).
24.3 As pessoas com deficiência, amparadas pelo inciso VIII do artigo 37, da Constituição Federal, e na forma da Lei n. 515, de 4 de
outubro de 1993, poderão concorrer às vagas ofertadas, sendo reservado o percentual de 10% (dez por cento) das mesmas por cargo
e localidade, desde que haja o surgimento de novas vagas com número igual ou superior a 10 (dez).

24.4 O primeiro candidato com deficiência classificado no concurso público será nomeado para ocupar a 10ª (décima) vaga aberta, por
cargo e localidade, enquanto os demais serão nomeados a cada intervalo de 10 (dez) vagas a serem providas, por cargo e localidade.
24.5 A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª vaga a ser destinada à pessoa com
deficiência será a 10ª vaga, a 2ª vaga será a 20ª vaga, a 3ª vaga será a 30ª vaga, a 4ª vaga será a 40ª vaga e assim sucessivamente.
24.6 No caso do cargo em que não tenha reserva para candidatos portadores de deficiência, em virtude do número de vagas ofertado,
o candidato poderá se inscrever, considerando a possibilidade da Administração pública, dentro do prazo de validade do certame,
ampliar o quantitativo de vagas ofertado, conforme os termos deste Edital.
24.7 - O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.
24.8 - Para concorrer a uma das vagas existentes ou que futuramente poderão surgir, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar‐se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido
nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência, via SEDEX ou carta registrada com aviso
de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 26 de setembro de 2016, para a Central de Atendimento do INSTITUTO EXATUS
– Concurso Prefeitura de Pimenta Bueno (laudo médico) – Endereço: Rua São Manoel, 769, Bairro Jardim dos Migrantes, Ji-Paraná,
Rondônia, CEP 76900-656.
c) encaminhar uma cópia dos mesmos documentos enviados por sedex para o e-mail atendimentoexatus@gmail.com,
impreterivelmente até o dia 26 de setembro de 2016, junto com o comprovante do envio fornecido pelos correios.
d) Fica, no entanto, reservado à Prefeitura de Pimenta Bueno o direito de exigir novos exames médicos por ocasião da posse dos
candidatos aprovados no Concurso Público.
24.9 – Os candidatos portadores de Necessidades Especiais que necessitarem de atendimento especial para realização das provas,
deverão especificar o atendimento necessário em campo próprio da ficha de inscrição, sendo que esta solicitação será analisada e
respondida através do site www.institutoexatus.com, somente aos candidatos que comprovarem mediante envio de laudo médico,
dentro do prazo estabelecido no item 23.8, que são portadores de necessidades especiais.
25 – Resultado Final: O resultado final está previsto para ser divulgado 25 de novembro de 2016. Será publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom) e no endereço eletrônico www.institutoexatus.com.
26 – Homologação: a empresa contratada encaminhará à Prefeitura do Município de Pimenta Bueno requerimento para a homologação
final no dia 25 de novembro de 2016.
27 - Da validade do concurso: dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período
a critério da Administração. Em havendo necessidade de preenchimento de vaga, o candidato classificado será convocado para a
investidura no cargo através de Edital de convocação afixado na Sede da Câmara e da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno - RO e
divulgação pelo Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), devendo o mesmo se
apresentar em até 5 (cinco) dias contados da publicação do edital de convocação, podendo solicitar prorrogação do prazo de
apresentação por 30 (tinta) dias. O candidato convocado que não desejar a investidura poderá requerer adiamento da mesma, sendo
reclassificado como o último colocado de sua categoria, ficando anotada na listagem a data do adiamento e sua nova ordem de
classificação. O candidato que, convocado para a investidura, dela desistir expressamente ou não se apresentar dentro do prazo
previsto no Edital de Convocação, terá a investidura sem efeito. O mesmo acontecerá àquele que não apresentar a documentação
exigida para a investidura, no mesmo prazo.
28 - Da investidura: a nomeação obedecerá à ordem rigorosa de classificação. A Prefeitura e Câmara Municipal, durante o período de
validade do concurso, se reservam o direito de proceder às convocações dos candidatos aprovados para a escolha das vagas e as
nomeações, em número que atenda ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e os
cargos vagos existentes.
28.1 – Dos Requisitos para Investidura: ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos nº 70.391/72 e Nº
70.436/72 e artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal; Estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os
sexos; Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; encontrar-se em pleno gozo de seus direitos
políticos e civis; Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; Comprovar a escolaridade exigida para o
exercício do cargo para o qual se inscreveu; Ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o exercício
das funções do cargo para o qual concorre; Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; Firmar declaração de não estar cumprindo sanção
por inidoneidade aplicada por qualquer órgão público e /ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; Cumprir na íntegra as
determinações previstas no Edital de abertura do concurso;
28.2– Documentos para contratação: o candidato aprovado e convocado deverá apresentar para a contratação os seguintes
documentos: 1 (uma) Cópia dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 18 Anos; Cartão de Vacina
dos Filhos Menores de 05 Anos; Frequências Escolar dos filhos maiores de 06 e menores de 14 anos; Certidão Negativa de Débito
Municipal; Atestado de Saúde Admissional (cópia e original) e Exames Médicos; 2 (duas)Cópias dos seguintes documentos:
Comprovante de votação da última eleição; Comprovante de Residência; Certidão de Nascimento ou Casamento; Pis/Pasep (ou
declaração que não possui); Cartão do Banco do Brasil (conta corrente); Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe;
Pagamento da Anuidade (ano base); Certidão de Antecedentes Criminais (Ações Civis e Criminais) - (www.tj.ro.gov.br); Declaração de
Imposto de Renda ou de Isento (última); Certidão Negativa do Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br); Recibo de envio da Declaração
de Bens e/ou Renda ao TCE/RO; 2 (duas) Cópias autenticadas dos seguintes documentos: CPF; Título de Eleitor; Registro
Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou órgão da Categoria; Carteira de Identidade RG; Carteira de Trabalho CTPS
(identificação e contrato); Certificado de Escolaridade ou Diploma; Histórico Escolar; Carteira Nacional de Habilitação — CNH (se
Motorista); Certificado Militar (se homem); 3 (três) Cópias: Declaração de Não Acumulação de Cargo (Caso haja o acúmulo,
apresentar Certidão do Órgão); Empregador, contendo o Regime Jurídico, a carga horária e o horário de trabalho, com CNPJ do
órgão); Declaração de Bens; 1 foto 3X4; CTPS;
28.3 Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico admissional segundo a natureza e
especificidade da função, respectiva área de atuação e à apresentação, no prazo legal, dos documentos que lhe foram exigidos.
28.3.1 Para efeito de aprovação no exame médico admissional previsto no item anterior o candidato será submetido a médico do
trabalho, indicado pelo Município, o qual expedirá o Certificado de Capacidade Física e Mental, sendo que para tanto será necessário
que o candidato seja examinado pelos médicos indicados, analisados os exames complementares e os Laudos que contêm as
avaliações dos médicos especialistas.
28.3.1.1 Os exames de imagem e laboratoriais, bem como os laudos e avaliações médicas necessários ao exame admissional são os
seguintes: Hemograma Completo; Glicemia de Jejum; EAS; PPF; Colesterol; Triglicérides; Uréia; Creatinina; VDRL; Tipagem
Sanguínea, Para funções administrativas; Raio-X coluna dorso lombar ( F+P), Para funções braçais;
29 – O Edital deste concurso será publicado no mural da Prefeitura de Pimenta Bueno, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Rondônia (www.diariomunicipal.com.br/arom), no endereço eletrônico www.institutoexatus.com.

30 – Todas as dúvidas e os casos omissos decorrentes do presente edital serão dirimidos pelo Instituto Exatus Ltda. ME, com
manifestação da Comissão Especial organizadora do Concurso Público.
31 – Fazem parte do presente edital os seguintes anexos: Anexo I – Quadro de Vagas; Anexo II - Atribuições dos Cargos; Anexo III –
Conteúdo das Provas; Anexo IV – Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; Anexo V – Critérios detalhados das provas práticas;
Anexo VI – Critérios detalhados da Prova Discursiva; Anexo VII – Tabela de Pontos da Prova de Títulos; Anexo VIII – Cronograma
Previsto; Anexo IX – Modelo de Recursos; Anexo X – Modelo de DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SAÚDE.
32 – Maiores informações e dúvidas que surgirem serão dirimidas através do site www.institutoexatus.com.
Pimenta Bueno, Rondônia, 24 de agosto de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO- RO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 05/2016
ANEXO I
CR = cadastro de reserva
NÍVEL SUPERIOR
Cargo

Vagas

CH

-

-

2. Analista de Planejamento de Recursos
Hídricos – Zona Urbana

CR

40

3. Arquiteto – Zona Urbana

CR

40

4. Arquivista – Zona Urbana

CR

40

CR

40

6. Auditor de Controle Interno – Zona Urbana

CR

40

7. Contador – Zona Urbana

CR

40

8. Educador Físico – Zona Urbana

CR

40

CR

30

1

40

CR

40

CR

40

CR

40

CR

20

01

20

1

20

CR

20

1

20

19. Médico 24 horas – Clinico Geral - Hospital
e Maternidade Municipal Ana Neta

CR

24

20. Médico 24 Horas – Obstetra - Hospital e
Maternidade Municipal Ana Neta

CR

24

1. Cargo Excluído

5. Auditor 1

9. Enfermeiro - Hospital e Maternidade
Municipal Ana Neta
10. Enfermeiro PSF – SEMSAU
11. Engenheiro Civil – Zona Urbana
12. Farmacêutico – Bioquímico

13. Fisioterapeuta
14. Médico 20 horas – Ginecologista –
SEMSAU
15. Médico 20 Horas - Medicina e Segurança
do Trabalho* – Zona Urbana
16. Médico 20 horas – Neurologista –
SEMSAU
17. Médico 20 Horas - Pediatra -SEMSAU
18. Médico 20 horas – Ultrassonografista –
SEMSAU

Requisitos/escolaridade
Bacharel em Engenharia Hídrica ou LP em
Geografia
Bacharel em Arquitetura, com registro no
órgão de classe
Bacharel em Arquivologia, com registro no
órgão de classe
Bacharel em Ciências Contábeis, Ciência
Econômicas, Administração ou Direito
Bacharel em Ciências Contábeis, com registro
no órgão de classe
Bacharel em Ciências Contábeis, com registro
no órgão de classe
Bacharel em Educação Física com registro no
órgão de classe
Bacharel em Enfermagem, com registro no
órgão de classe

Vencimento
R$ 1.799,00
R$ 1.830,00 +
Gratificação de 150%
R$ 1.799,00
R$ 1.799,00 +
Gratificação de 170%
R$ 1.799,00 +
Gratificação de 170%
R$ 1.799,00+
Gratificação de 150%
R$ 1.799,00

R$ 1.100,00 +
Gratificação de R$
592,40
Bacharel em Enfermagem, com registro no
R$ 1.100,00 +
órgão de classe
Gratificação de R$
1.754,00
Bacharel em Engenharia Civil, com registro no
R$ 1.830,00 +
órgão de classe
Gratificação de 150%
Bacharel em Farmácia e Bioquímica com
R$ 1.100,00 +
registro no órgão de classe
Gratificação de R$
592,40
Bacharel em Fisioterapia com registro no
R$ 1.100,00 +
órgão de classe
Gratificação de R$
592,40
Bacharel em Medicina, e especialização em
R$ 3.500,00 +
Ginecologia e registro no órgão de classe.
Gratificação de R$
4.500,00
Bacharel em Medicina e Especialização em
R$ 3.500,00 +
Medicina do Trabalho com registro no órgão
Gratificação de R$
de classe
2.800,00
Bacharel em Medicina, e especialização em
R$ 3.500,00 +
Neurologia e registro no órgão de classe
Gratificação de R$
2.600,00
Bacharel em Medicina e Especialização em
R$ 3.500,00+
Pediatria com registro no órgão de classe
Gratificação de R$
4.500,00.
Bacharel em medicina, e especialização em
R$ 3.500,00 +
Ultrassonografia e registro no órgão de classe. Gratificação de Exames
Médicos
Bacharel em Medicina com registro no órgão
R$ 4.500,00 +
de classe
Gratificação de R$
3.600,00
Bacharel em Medicina e Especialização em
R$ 4.500,00 +
Obstetrícia com registro no órgão de classe
Gratificação de R$
3.600,00

CR

24

CR

40

1

40

CR

40

1

40

CR

40

CR

40

28. Pedagogo Social – Zona Urbana

CR

40

29. Procurador do Município – Zona Urbana

CR

40

30. Professor PEB III – 25 horas – Educação
Física – Zona Urbana
31. Professor PEB III – 25 horas Educação
Física - Zona Rural – Dimba – EMEIEF – Luiz
Cabral de Souza
32. Professor PEB III – 30 horas – Serie Inicias
- Zona Rural – Dimba – EMEIEF – Dominical
Vitoria
33. Professor PEB III – 30 horas – Serie Inicias
- Zona Rural – Dimba – EMEIEF – Luiz Cabral
de Souza
34. Professor PEB III – 30 horas – Serie Inicias
– Zona Urbana

CR

25

CR

25

CR

30

Pedagogia com Habilitação em Séries Iniciais

R$ 1.905,05

CR

30

Pedagogia com Habilitação em Séries Iniciais

R$ 1.905,05

CR

30

Pedagogia com Habilitação em Séries Iniciais

R$ 1.905,05

CR

40

Bacharel em Psicologia com registro no órgão
de classe

R$ 1.100,00 +
Gratificação de R$
592.40

21. Médico 24 Horas - Ortopedista – SEMSAU
22. Médico 40 Horas - Clinica Geral - Hospital
e Maternidade Municipal Ana Neta
23. Médico 40 Horas – Anestesista - Hospital e
Maternidade Municipal Ana Neta
24. Médico 40 Horas – Obstetra - Hospital e
Maternidade Municipal Ana Neta
25. Médico 40 horas – Saúde Mental –
Atendimento CAPS
26. Nutricionista – Zona Urbana

27. Odontólogo

35. Psicólogo – Zona Urbana

Bacharel em Medicina e Especialização em
Ortopedia com registro no órgão de classe

R$ 4.500,00 +
Gratificação de R$
3.600,00
Bacharel em Medicina com registro no órgão
R$ 7.000,00 +
de classe
Gratificação de R$
5.600,00
Bacharel em Medicina e Especialização em
R$ 7.000,00 +
Anestesiologia com registro no órgão de
Gratificação de R$
classe
5.600,00
Bacharel em Medicina e Especialização em
R$ 7.000,00 +
Obstetrícia com registro no órgão de classe
Gratificação de R$
5.600,00
Bacharel em Medicina com especialização em
R$ 7.000,00 +
Saúde Mental
Gratificação R$ 2.800,00
Bacharel em Nutrição com registro no órgão
R$1.100,00+
de classe.
Gratificação de R$
592,40
Bacharel em Odontologia com registro no
R$ 1.100,00 +
órgão de classe
Gratificação de R$
1.424,00
Pedagogia com Especialização em
R$ 1.799,00
Psicopedagogia
Bacharel em Direito com registro na OAB
R$ 1.799,00+
Gratificação de 170%
Licenciatura em Educação Física com registro
R$ 1.766,99
no órgão de classe
Licenciatura em Educação Física com registro
R$ 1.766,99
no órgão de classe

*O cargo de Médico em Segurança do Trabalho terá lotação na Secretaria Municipal de Administração Geral - SEMAD, com jornada de
trabalho conforme expediente da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno.

CARGO
36. Desenhista Técnico – Zona Urbana
37. Eletrotécnico – Zona Urbana
38. Técnico em Enfermagem
39. Técnico em Enfermagem – PSF –
SEMSAU
40. Técnico em Farmácia – Zona Urbana
41. Técnico em Finanças – Zona Urbana
42. Técnico em Biblioteca – Biblioteca pública
Municipal
43. Técnico em Imobilização Ortopédica –
Zona Urbana
44. Técnico em Informática – Zona Urbana
45. Técnico em Laboratório – Zona Urbana
46. Técnico em Radiologia

TÉCNICO EM NÍVEL MÉDIO
VAGA CH
REQUISITO/ESCOLARIDADE
CR
40
Técnico em Nível Médio na Área do Cargo
CR
40
Técnico em Nível Médio na Área do Cargo
com registro no órgão de classe
CR
30
Técnico em Nível Médio na Área do Cargo
com registro no órgão de classe
2
40
Técnico em Nível Médio na Área do Cargo
com registro no órgão de classe
CR
40
Técnico em Nível Médio na Área do Cargo
1
CR

40
40

Técnico em Nível Médio na Área do Cargo
Técnico em Nível Médio na Área do Cargo

CR

40

Técnico em Nível Médio na Área do Cargo

CR
CR

40
40

Técnico em Nível Médio na Área do Cargo
Técnico em Nível Médio na Área do Cargo

CR

24

Técnico em Nível Médio e formação técnica
específica (Mamografia)

VENCIMENTO
R$ 915,00
R$ 915,00
R$ 915,00 + Gratificação
de R$ 120,00
R$ 915,00 + Gratificação
de R$ 269,00
R$ 915,00 + Gratificação
de R$ 120,00
R$ 915,00
R$ 915,00
R$ 915,00 + Gratificação
de R$ 120,00
R$ 915,00
R$ 915,00 + Gratificação
de R$ 120,00
R$ 915,00 + Gratificação
de R$ 120,00

CARGO
47. Agente Administrativo - Zona Rural –
Abaitará – Escola Emanoel Osvaldo Moreira
48. Agente Administrativo - Zona Rural Dimba – Escola Luiz Cabral de Souza
49. Agente Administrativo - Zona Rural –
Itaporanga – Escola Assunta Favaleça
50. Agente Administrativo – Zona Urbana
51. Almoxarife – Zona Urbana
52. Auxiliar de creche
53. Auxiliar de Veterinária – Zona Urbana
54. Cuidador de Alunos com Necessidades
Especiais – Zona Urbana
55. Cuidador Social – Zona Urbana
56. Fiscal de Obras e Posturas – Zona Urbana
57. Fiscal Sanitário
58. Fiscal Tributário – Zona Urbana
59. Instrutor de Artesanato em Cerâmica –
Zona Urbana
60. Instrutor de Capoeira – Zona Urbana

61. Instrutor de Coral – Zona Urbana

VAGA
CR

NÍVEL MÉDIO
CH
REQUISITO/ESCOLARIDADE
40
Ensino Médio

CR

40

Ensino Médio

R$ 900,00

CR

40

Ensino Médio

R$ 900,00

CR
CR
CR

40
40
40

Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio

R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 880,00

CR

40

Ensino Médio e Curso Técnico na área do
cargo
Ensino Médio

R$ 890,00

CR

40

CR
CR
CR
1
CR

40
40
40
40
40

CR

40

CR

40

Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio com conhecimento em fazer e
ensinar a fazer artesanato
Ensino Médio com certificação de titulação de
Mestre em capoeira, emitido por
Federação/Confederação de capoeira
Ensino Médio com conhecimento de regência
de coral.

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
CARGO
VAGA CH
REQUISITO/ ESCOLARIDADE
62. Agente de Combate a Endemias
CR
40 Nível Fundamental
63. Auxiliar de Odontologia – Zona Urbana
CR
40 Nível Fundamental e Curso na área do cargo
64. Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural CR
40 Nível Fundamental
– Linha 104 – Usina Rondon
65. Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural CR
40 Nível Fundamental
– Linha 32 – Lind ‗Agua
66. Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural CR
40 Nível Fundamental
– Linha 44 – Setor Tatu
67. Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural CR
40 Nível Fundamental
– Quarentinha – Usina Primavera
68. Monitor de Transporte Escolar - Zona Rural CR
40 Nível Fundamental
– Setor Pirajuí
69. Viveirista - Zona Rural – Parque Natural
CR
40 Nível Fundamental
70. Viveirista - Zona Urbana – Horto Municipal
CR
40 Nível Fundamental

CARGO
71. Operador de Pá Carregadeira ou Retro
Escavadeira - Zona Urbana e Rural
72. Operador de Patrol - Zona Urbana e Rural
73. Operador de Trator de Pneus - Zona
Urbana e Rural
74. Operador de Trator Esteira - Zona Urbana
e Rural

VENCIMENTO
R$ 900,00

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
VAGA CH
REQUISITO/ ESCOLARIDADE
CR
40 Fundamental I (4ª série ou 5º ano), Curso
Profissionalizante na área e CNH cat. C ou
superior
CR
40 Fundamental I (4ª série ou 5º ano), Curso
Profissionalizante na área e CNH cat. C ou
superior
CR
40 Fundamental I (4ª série ou 5º ano), Curso
Profissionalizante na área e CNH cat. C ou
superior
CR
40 Fundamental I (4ª série ou 5º ano), Curso
Profissionalizante na área e CNH cat. C ou
superior

R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 915,00
R$ 900,00
R$ 900,00

R$ 900,00

VENCIMENTO
R$ 1014,00
R$ 890,00
R$ 880,00
R$ 880,00
R$ 880,00
R$ 880,00
R$ 880,00
R$ 880,00
R$ 880,00

VENCIMENTO
R$ 898,00

R$ 898,00

R$ 898,00

R$ 898,00

CARGO

VAGA
CR

75. Coveiro - Zona Urbana – Cemitério
CR
76. Gari - Zona Urbana

CARGO
77. Motorista – Câmara Municipal

NÍVEL ALFABETIZADO
CH
REQUISITO/ ESCOLARIDADE
40 Alfabetizado (leitura, escrita, interpretação de
textos e as quatro operações matemáticas
fundamentais)
40 Alfabetizado (leitura, escrita, interpretação de
textos e as quatro operações matemáticas
fundamentais)

CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL
VAGA
CH
REQUISITO/ESCOLARIDADE
1
40
Ensino Médio e CNH ―C‖

VENCIMENTO
R$ 880,00

R$ 880,00

VENCIMENTO
R$ 1.569,73 + Aux.
Alimentação de R$
800,00

**Além do vencimento e demais benefícios estipulados nas tabelas acima, todos os servidores da Prefeitura fazem jus ao Auxílio
Alimentação no valor de R$ 350,00.
***Além do vencimento e auxilio alimentação os servidores da Câmara Municipal farão jus a R$ 100,00(Cem Reais) de Auxilio
Odontológico conforme Lei 2007/2014 e R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta Reais) de Auxilio Saúde, conforme Lei 2008/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTAL BUENO- RO
CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N° 05/2016
ANEXO II
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO: Os titulares do cargo têm como atribuições: Efetuar trabalhos de escrituração, digitação, arquivamento,
organização de documentos, protocolo, entrada e saída de materiais, correspondências, ofícios e expedientes diversos, bem como
executa serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, finanças, almoxarifado, arquivo e logística; receber e controlar bens
patrimoniais, promovendo o respectivo emplaquetamento; Atender ao público, pessoalmente ou por telefone, fornecendo e recebendo
informações; Operar equipamentos, atender, transferir, cadastrar e completar chamadas telefônicas locais e, nacionais; Entregar
documentos, notificações, comunicados e ofícios, nas repartições públicas, bem como aos munícipes; Prestar serviços gerais; Agendar
e organizar os compromissos de seu superior; Assessorar reuniões, datilografar e/o digitar documentos; Examinar processos; Redigir
memorandos, ofícios e relatórios; Revisar o aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, exposições de motivos, projetos e
outros; Manter atualizados os registros de estoques e controles; Controlar processo de Admissão; Manter cadastros e controlar
benefícios e vantagens oferecidas pela Prefeitura; Controlar e fiscalizar contratos de prestações de serviço, documentos do arquivo
geral e bens patrimoniais do município; Analisar requisições de materiais; Controlar sistemas de treinamento e capacitação de
servidores; Acompanhar e auxiliar na realização de eventos no município; Executar outras tarefas correlatas.
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: Os titulares do cargo realizam mapeamento de sua área; cadastram as famílias e atualizar
permanentemente esse cadastro; Identificam indivíduos e famílias expostos a situações de risco; identificar área de risco; orientam as
famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento
odontológico, quando necessário; realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da Atenção Básicas;
realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; estão sempre bem
informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em
situações de risco; desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de
doenças; promovem a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do meio
ambiente, entre outras; traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; identificar
parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe e demais atividades congêneres.
ALMOXARIFE: Receber os fornecedores, bem como os requisitantes; Identificar no sistema de informática se há cadastro referente ao
material trazido pelos fornecedores; Cadastrar os bens entregues no sistema de informática; Identificar se a entrega do pedido é parcial
ou integral; Conferir quantidade, qualidade e se os materiais da nota fiscal conferem com a do empenho; Conferir informações do
remetente, destinatário, valor e demais particularidade da nota fiscal, bem como da requisição; Conferir se há recibo do material
entregue; Checar, caso seja necessário, datas de validades e especificações do material; Preencher documentação necessária para
liberação do fornecedor; Armazenar material na área própria de recebimento; Atestar o recebimento na nota fiscal; Entrar com dados
de recebimento no sistema de informática; Repassar nota fiscal e documentação para setor responsável pelo pagamento; Manter a
limpeza e organização da área de recebimento; Zelar pela boa conservação do material armazenado na área de recebimento, assim
como por suas estruturas de armazenagem; Transportar o material da área de recebimento para seu endereço; Armazenar material de
acordo com critério de armazenagem estabelecido pelo chefe do almoxarifado (grupos de materiais ou giro do produto); Armazenar o
material sempre nos endereços primários, caso haja lotação desses endereços, recorrer a outros; Repor o material que estiver
terminando no endereço primário, com material localizado em outro endereço caso houver; Fazer levantamento, segundo critério
adotado pelo almoxarifado, de pedidos pendentes; Separar pedidos, conforme requisição apresentada; Preencher documentação para
liberação da mercadoria; Liberar material para o requisitante; Atestar liberação de mercadoria; Entrar com dados de expedição no
sistema de informática; Executam outras tarefas correlatas.
ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS: Elaborar estudos e projetos compreendendo topografia, geodésia e
conhecimento geográfico, especificamente, nas questões relativas a referentes as os recursos hídricos; Interpretar e comunicar dados,
informações e conhecimentos referentes às condições hidrológicas das bacias fluviais; Orientar a aplicação de técnicas em trabalhos
de levantamentos topográficos, batimétricos, geodésicos, aerofotogramétricos e cartas geográficas temáticas para fins de melhor
aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos hídricos; Elaborar Normas Técnicas e Operacionais para fins de
padronização, medição e controle de qualidade das atividades de cartografia; Elaborar Sistemas de Informações Geográficas - SIG valendo-se do geo processamento e/ou sensoriamento remoto; Executar outras tarefas correlatas.
ARQUITETO: Os titulares do cargo têm como atribuições: Executar as atribuições previstas na Legislação Federal e nas resoluções do
CONFEA, referentes a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores; Planejamento

físico, local, urbano e regional e seus serviços afins e correlatos, principalmente de: Supervisão, coordenação e orientação técnica;
Promover estudo, planejamento, projeto e especificação, bem como estudo de viabilidade técnico-econômica e assistência, assessoria
e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de
cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; Extensão; Elaboração de orçamento;
Padronização, mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço técnico;
Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e manutenção de equipamento e instalação; Execução de
desenho técnico; Executam outras tarefas correlatas.
ARQUIVISTA: Promover o planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; Orientação e acompanhamento do processo
documental e informativo; Direção das atividades de identificação das espécies documentais e participação no planejamento de novos
documentos e controle de multicópias, bem como dos centros de documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e
mistos; Planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos, bem como da orientação,
planejamento e automação aplicada aos arquivos; Orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos, da avaliação
e seleção de documentos, par fins de preservação; Promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; Elaboração de
pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos arquivístivos; Assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnicoadministrativa; Desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes; Executar outras tarefas correlatas.
AUDITOR 1: Os titulares do cargo efetuam trabalhos para resguardar o interesse público e a probidade na aplicação do dinheiro
público, adotando procedimentos técnicos de auditoria para seu exame, buscando sua adequação, eficiência, eficácia, legalidade,
legitimidade e exatidão das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais dos organismos administrativos das
Administrações Direta e Indireta Municipais, emitindo pareceres de sua competência técnica e legal.
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO: Realizar auditoria, fiscalizar e emitir relatórios sobre a gestão orçamentária, financeira e
patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta, adotando procedimentos técnicos de auditoria. Acompanhar a execução
física e financeira dos projetos e atividades, bem como a aplicação, sob qualquer forma, dos recursos públicos. Verificar a legalidade e
a exatidão dos pagamentos da remuneração, dos subsídios, dos proventos, pensões e dos descontos relativos aos servidores da
Administração Direta e Indireta, bem como a suficiência dos dados relativos a atos de pessoal. Realizar auditorias nos Órgãos e
Entidades da Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo Relatório de
Auditoria. Realizar auditorias nas prestações de contas anuais, emitindo relatório e certificado de auditoria. Verificar o controle e
utilização dos bens e valores sob uso e guarda de qualquer pessoa física ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre qualquer conta do patrimônio público municipal pelas quais responda ou, ainda, que em seu nome assuma obrigações de
natureza pecuniária. Avaliar os resultados alcançados pelos administradores, em face da finalidade e dos objetivos dos órgãos ou
entidades que dirigem, sem prejuízo de outros controles a que porventura estejam submetidos. Emitir Relatório e Certificado de
Auditoria nas Tomadas de Contas Especiais instauradas pela Administração Direta e Indireta, inclusive nas determinadas pelo Tribunal
de Contas. Fiscalizar a guarda e a aplicação dos recursos extra-orçamentários. Recomendar a inscrição em responsabilidade nos
casos em que constatado, em Relatório de Auditoria, que determinado ato tenha dado causa a prejuízo ou lesão ao erário. Realizar
auditorias nos contratos de financiamentos em que os Órgãos ou Entidades da Administração Direta ou Indireta sejam partes, como
concedentes ou beneficiários, inclusive as exigidas pelas instituições financiadoras. Propor a edição de normas ou a alteração de
procedimentos que visem à melhoria dos serviços e controles, tornando-os mais eficazes por meio da eliminação de retrabalhos e de
outras tarefas que não contribuem para a segurança das informações.
AUXILIAR DE CRECHE: Os titulares do cargo efetuam trabalhos de atenção aos alunos na faixa de zero a seis anos auxiliando na
construção do conhecimento em auxílio ao professor, auxiliam na preparação de material pedagógico; efetuam a limpeza e
higienização dos alunos, proporcionando-lhes banho, lavação e assemelhados.
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA: Executar trabalhos de auxilio ao odontólogo, esterilizando e desinfetando materiais, sob supervisão,
bem como organizando instrumental e auxiliando o odontólogo em atividades que não exijam responsabilidade técnica quando do
atendimento ao paciente; Executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE VETERINÁRIA: Efetuar trabalho de enfermagem veterinária, preparam animais e materiais para procedimentos
veterinários; Tosar, banhar animais, limpar ouvidos, dentes e olhos dos animais; Administrar o local de trabalho e trabalhar em
conformidade com as normas e procedimentos de segurança, higiene, saúde e assemelhados; Executar a apreensão de animais
caninos, felinos, eqüinos, bovinos, caprinos e outros que estejam soltos e/ou abandonados nas ruas e logradouros públicos; Participar
de campanha de vacinação contra raiva em animais; Auxiliar no tratamento dos animais apreendidos, bem como a limpeza do local
(Canil Municipal e Centro de Zoonose); Executar outras tarefas correlatas.
CONTADOR: Registrar atos e fatos contábeis; Registrar as receitas do Município; Controlar o ativo permanente; Gerenciar custos;
Elaborar demonstrações contábeis; Prestar informações gerenciais; Realizar auditoria interna e atender solicitações de órgãos
fiscalizadores, tudo conforme e nos limites legais; Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade, escriturar
ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; Fazer levantamento e organizar balanços
patrimoniais e financeiros, bem como revisão de balanço; Efetuar perícias contábeis; Participar de trabalhos de tomadas de contas dos
responsáveis por bens ou valores do Município; Orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em órgãos públicos ou quaisquer
outras que pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria; Assinar balanços e balancetes; Preparar relatórios
informativos sobre a situação financeira e patrimonial dos órgãos municipais; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de
bens patrimoniais do Município; Integrar grupos operacionais de trabalho; Organizar os serviços contábeis da Prefeitura; Manter
atualizadas as informações sobre o movimento das contas da Prefeitura; Efetuar o controle e a execução orçamentária e financeira das
diversas unidades da Prefeitura, examinando empenhos de despesas em fase da existência de saldo nas dotações; Coordenar a
elaboração de balanços, balancetes, mapas e outros demonstrativos financeiros consolidados da prefeitura; Informar processos dentro
de sua área de competência; supervisionar, orientar o trabalho dos técnicos em contabilidade e demais servidores que executam
tarefas típicas da classe; Participar de cursos e treinamentos quando convocados pela administração; Participar na elaboração do
orçamento anual da Prefeitura, bem como na elaboração do plano plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias; Orientar quando
necessário, na sua área de competência os processos de licitações, contratos e outros de acordo com as normas vigentes; Orientar e
supervisionar as conciliações bancárias e o controle de fluxo de caixa; Orientar e supervisionar o trabalho da tesouraria geral; Executar
outras tarefas correlatas.
COVEIRO: Auxiliar nos serviços funerários, construir, preparar, limpar, abrir e fechar sepulturas; Realizar sepultamento, exumar e
cremar cadáveres, trasladar corpos e despojos; Conservar cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho e zelar pela segurança do
cemitério; Executar outras tarefas correlatas.
CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS: Desenvolver atividades dentro da escola com alunos com deficiência;
Permanecer dentro da sala de aula auxiliando o aluno em suas atividades pedagógicas, como também acompanhar os alunos em
atividades recreativas e nas aulas de Educação Física; Auxiliar e ajudar o aluno com deficiência em sua alimentação e como também
em sua higienização; Auxiliá-lo a usar o sanitário para fazer suas necessidades fisiológicas. Zelar pelo material do aluno e acompanhá-

lo na escola até que responsável venha buscar. Juntamente com o professor selecionar o material didático pedagógico que venha
ajudar no desenvolvimento das atividades escolares. Observar e fazer registro do desenvolvimento do educando nas atividades
pedagógicas e recreativas, sempre observando seu desenvolvimento como também observar seu bem estar e comportamento;
Executar outras atividades correlatas.
CUIDADOR SOCIAL: Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Relação afetiva personalizada e individualizada com
cada criança/adolescente; Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento; de cada
criança ou adolescente; Auxilio á criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da auto-estima e
construção da identidade; Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou
adolescente, de modo a preservar sua história de vida; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos
no cotidiano; Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, com orientação e supervisionado por um
profissional psicólogo ou assistente social; Executar outras tarefas correlatas.
DESENHISTA TÉCNICO: Os titulares do cargo têm como atribuições: Analisar solicitações de elaboração de desenhos; Interpretar
documentos de apoio, tais como plantas, projetos, catálogos, croquis e normas; Observar características técnicas de desenhos;
Esboçar desenhos; Definir formatos e escalas, sistemas de representação e prioridades de desenhos, conforme cronogramas;
Desenhar detalhes de projetos; Submeter os desenhos para revisão e aprovação; realizar cópias de segurança; Disponibilizar
desenhos finais e/ou revisões para áreas afins; Elaborar mapas, memoriais descritivos, plantas e demais desenhos técnicos; Elaborar
desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares específicos para desenho técnico, assim como executar plantas,
desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e elétricas e desenhos cartográficos; Coletar e processar dados e planejar o
trabalho para a elaboração do projeto como, por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir custos do desenho, analisar
croqui ligado à construção civil, podendo atualizar o desenho de acordo com a legislação; Executam outras tarefas correlatas.
EDUCADOR FÍSICO: Planejar, organizar, dirigir, desenvolver, ministrar e avaliar programas de atividades físicas, particularmente, na
forma de Ginástica Laboral e de programas de exercícios físicos, esporte, recreação e lazer. Executar outras atividades correlatas.
ELETROTÉCNICO: Interpretar normas; Aplicar normas e procedimentos; Realizar testes conforme procedimentos e normas; Elaborar
relatórios; Atender requisitos de proteção ambiental; Aplicar normas técnicas; Analisar dificuldades para a execução do projeto; Aplicar
tecnologias adequadas ao projeto; Fazer levantamento de custos; Elaborar documentação técnica do projeto;-Realizar medições;
Seguir especificações do projeto; Solucionar problemas; Cumprir cronograma; Colocar em operação (start-up); Seguir normas,
instruções e procedimentos; Fornecer informações para a manutenção; Identificar riscos de acidentes; Analisar viabilidade econômica
e financeira; Supervisionar cronograma (follow-up); Realizar suporte técnico; Executar outras tarefas correlatas;
ENFERMEIRO PSF: Os titulares do cargo têm como atribuições: Participar efetivamente das atividades para definição do diagnostico
de saúde da comunidade/município, planejamento, execução, avaliação e divulgação dos dados; Participar efetivamente de reunião
avaliativa mensal dos indicadores de saúde, objetivando intervir oportunamente, com vista ao alcance das metas pactuadas; Participar
efetivamente da elaboração do Plano Anual de Trabalho da Equipe de Saúde da Unidade Básica, o que devera ser acompanhado
mensalmente pela equipe; Realizar visitas domiciliares; Prestar cuidados diretos de enfermagem na urgência e emergências clínicas,
fazendo a indicação para a comunidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares,
prescrever/transcrever medicações conformes protocolo estabelecido nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais
da profissão; Gerenciar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações desenvolvidas pela enfermagem; Executar as ações de
assistência integral de todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Executar no nível da sua
competência, assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar ações de saúde em diferentes ambientes, na
unidade e no domicilio e na comunidade; Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na atenção
básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Organizar e
coordenar a criação de grupos específicos: idoso, hipertenso, diabético, gestante, mãe, planejamento familiar, saúde mental e outros;
Planejar e executar ações voltadas para capacitação do agente comunitário de saúde, de auxiliares/técnicos de enfermagem e do
pessoal de limpeza com vista ao melhor desempenho de suas funções; Capacitar agentes comunitários de saúde para implantar e
implementar a planilha de acompanhamento do estado vacinal dos membros da família; Capacitar os auxiliares e/ou técnicos de
enfermagem (inclusive os da sala de vacina), recepcionistas e/ou atendentes/agentes administrativos e pessoal da limpeza para
implantação e implementação de normas e rotinas da unidade de saúde, tendo em vista a reorganização dos serviços e ao
cumprimento da legislação sanitária vigente. Executar outras tarefas correlatas.
ENFERMEIRO: Os titulares do cargo prestam assistência ao paciente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em
domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; coordenam e auditam serviços de
enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde junto à comunidade.
ENGENHEIRO CIVIL: Os titulares do cargo têm como atribuições: Executar todas as atribuições previstas na Legislação Federal e nas
resoluções do CONFEA, referentes a edificações, estradas, pista de rolamentos e aeroportos; Sistema de transportes, de
abastecimentos de água e de saneamento; Portos, rios, estruturas, seus serviços afins e correlatos, principalmente de: Trabalhos
topográficos e geodésicos; Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de edifícios, com todas as suas obras complementares;
Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e etc.; Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção
das obras de captação e abastecimento de água; Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação;
Estudo, projeto, direção, fiscalização construção de obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos ás
máquinas e fábricas; Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e das concernentes
aos aeroportos; Estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e rural; Projeto,
direção e fiscalização dos serviços de urbanismo; Engenharia legal, nos assuntos correlacionados na legislação Federal referente a
profissão; Perícias e arbitramento referentes à matéria prevista na legislação Federal referente a profissão; Executam outras tarefas
correlatas.
FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO: Os titulares do cargo realizam 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. Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas,
microbiológicas e bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exercem
fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre uso de produtos e prestam serviços
farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais
dos seres humanos e dos animais.
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: Orientar e fiscalizar as atividades de obras e posturas municipais conforme legislação vigente;
Fiscalizar, sob a supervisão de profissional competente, as obras em execução no Município; Verificar se as construções estão de
acordo com as plantas aprovadas pela Prefeitura, bem como os serviços de reformas e demolição de prédios; Exercer a repressão às
construções clandestinas; Fiscalizar serviços de instalações, ampliações e reformas nas redes de água e esgoto; Providenciar, de
conformidade com a autoridade competente, no embargo de obras iniciadas sem aprovação ou em desconformidade com a planta
aprovada; Fazer comunicações e intimações; Lavrar autos de infração; Informar processos relacionados com as respectivas atividades;

Realizar vistoria final para concessão do ―Habite-se‖; Verificar, nas áreas sob sua fiscalização, as irregularidades ocasionadas por:
obstrução de esgotos, falta de iluminação e sinalização, calçamentos, vias e jardins públicos, depósitos de lixo e queda de árvores,
bem como: alvarás de localização, comércio ambulante, criação de animais proibidos por lei; Fiscalizar a colocação de andaimes,
tapumes, bem como o carregamento e descarregamento de matérias em via pública; Registrar quaisquer irregularidades verificadas;
Executar outras tarefas correlatas.
FISCAL SANITÁRIO: Os titulares do cargo realizam a fiscalização sanitária nos termos da legislação vigente.
FISCAL TRIBUTÁRIO: Executar procedimentos de fiscalização; Fiscalizar, para fins de tributação, o comércio e a indústria em geral,
bem como as demais atividades sujeitas à fiscalização municipal; Fazer verificação junto a contribuintes visando à perfeita execução
da fiscalização tributária; Proceder a quaisquer diligências exigidas pelo serviço; Informar processos depois de cumpridas as
diligências; Orientar o contribuinte sobre a legislação tributária municipal; Efetuar notificações e lavrar autos de infração; Elaborar
relatórios e boletins estatísticos; Prestar informações em processos relacionados com sua área de competência; Efetuar sindicâncias
para verificação das alegações dos contribuintes; Auxiliar em estudos visando ao aperfeiçoamento e atualização dos procedimentos
fiscais; Executar outras tarefas correlatas.
FISIOTERAPEUTA: Os titulares do cargo atendem pacientes para a prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia. Habilitam pacientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos
pacientes. Orientam pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e tratamentos ortópticos
no paciente. Desenvolvem programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas;
administram materiais e executam atividades administrativas pertinentes.
GARI: Efetuar serviços de capina, capoeiragem, varrição e recolhimento de lixo doméstico, comercial, industrial, sanitário, hospitalar e
assemelhado; de ruas, praças e logradouros públicos; tratamento do lixo, inclusive quanto sua seleção para reciclagem, compostagem
e manutenção de aterro sanitário e assemelhado; Executar outras tarefas correlatas.
INSTRUTOR DE ARTESANATO EM CERÂMICA: Elaborar programas, planos de curso e aula na atividade de sua competência;
avaliar o desempenho de alunos participantes dos projetos; contribuir para o aprimoramento dos cursos; ministrar aulas e orientar a
aprendizagem dos alunos; zelar pela disciplina, material e equipamentos dos cursos e oficinas; Executar outras tarefas correlatas;
INSTRUTOR DE CAPOEIRA: Elaborar programas, planos de curso e aula na atividade de sua competência; avaliar o desempenho de
alunos participantes dos projetos; contribuir para o aprimoramento dos cursos; ministrar aulas e orientar a aprendizagem dos alunos;
zelar pela disciplina, material e equipamentos dos cursos e oficinas; Executar outras tarefas correlatas;
INSTRUTOR DE CORAL: Elaborar programas, planos de curso e aula na atividade de sua competência; avaliar o desempenho de
alunos participantes dos projetos; contribuir para o aprimoramento dos cursos; ministrar aulas e orientar a aprendizagem dos alunos;
zelar pela disciplina, material e equipamentos dos cursos e oficinas; Executar outras tarefas correlatas;
MÉDICO 20 HORAS, 24 HORAS E 40 HORAS (TODAS AS ÁREAS): Os titulares do cargo têm como atribuições: Realizar consultas e
atendimentos médicos; Tratar pacientes e clientes; Implementar ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em
saúde; Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas e elaborar documentos pertinentes; Executar outras tarefas correlatas.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL – LINHA 104 – USINA RONDON: Auxiliar os alunos de até 10 anos no
embarque e desembarque; Verificar a todo o momento se os alunos estão utilizando o cinto de segurança; Recolher e acompanhar os
alunos no posto de parada até o interior da escola; Zelar pela limpeza e organização do veículo; Auxiliar os alunos de qualquer idade
com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida no embarque ou desembarque; Coibir a utilização de bebidas alcoólicas e/ou
cigarros dentro dos veículos; Assegurar que o material escolar, como mochilas, cadernos e pastas estejam todos alocados nos lugares
adequados e não ocasionem riscos algum para o alunado durante o trajeto; Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos alunos,
evitando condutas violentas, agressivas ou desrespeitosas entre os estudantes e dos estudantes para com o motorista; Levar ao
conhecimento da direção da instituição escolar as indisciplinas dos alunos, caso ocorra; Atender ao alunado em possíveis situações de
acidente; Comunicar à direção escolar ou ao coordenador do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
qualquer problemática ou incidência ocorrida e colaborar em sua solução; Atender ao motorista quando este solicitar qualquer
providência para a preservação da segurança dos alunos; Manter atualizada a relação de alunos transportados nos veículos, com
endereço e nome dos pais ou responsáveis; Comunicar aos pais caso o aluno deixe de entrar na escola; Executar outras tarefas
correlatas.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL – LINHA 32 – LIND ‘AGUA: Auxiliar os alunos de até 10 anos no embarque
e desembarque; Verificar a todo o momento se os alunos estão utilizando o cinto de segurança; Recolher e acompanhar os alunos no
posto de parada até o interior da escola; Zelar pela limpeza e organização do veículo; Auxiliar os alunos de qualquer idade com
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida no embarque ou desembarque; Coibir a utilização de bebidas alcoólicas e/ou
cigarros dentro dos veículos; Assegurar que o material escolar, como mochilas, cadernos e pastas estejam todos alocados nos lugares
adequados e não ocasionem riscos algum para o alunado durante o trajeto; Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos alunos,
evitando condutas violentas, agressivas ou desrespeitosas entre os estudantes e dos estudantes para com o motorista; Levar ao
conhecimento da direção da instituição escolar as indisciplinas dos alunos, caso ocorra; Atender ao alunado em possíveis situações de
acidente; Comunicar à direção escolar ou ao coordenador do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
qualquer problemática ou incidência ocorrida e colaborar em sua solução; Atender ao motorista quando este solicitar qualquer
providência para a preservação da segurança dos alunos; Manter atualizada a relação de alunos transportados nos veículos, com
endereço e nome dos pais ou responsáveis; Comunicar aos pais caso o aluno deixe de entrar na escola; Executar outras tarefas
correlatas.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL – LINHA 44 – SETOR TATU: Auxiliar os alunos de até 10 anos no
embarque e desembarque; Verificar a todo o momento se os alunos estão utilizando o cinto de segurança; Recolher e acompanhar os
alunos no posto de parada até o interior da escola; Zelar pela limpeza e organização do veículo; Auxiliar os alunos de qualquer idade
com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida no embarque ou desembarque; Coibir a utilização de bebidas alcoólicas e/ou
cigarros dentro dos veículos; Assegurar que o material escolar, como mochilas, cadernos e pastas estejam todos alocados nos lugares
adequados e não ocasionem riscos algum para o alunado durante o trajeto; Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos alunos,
evitando condutas violentas, agressivas ou desrespeitosas entre os estudantes e dos estudantes para com o motorista; Levar ao
conhecimento da direção da instituição escolar as indisciplinas dos alunos, caso ocorra; Atender ao alunado em possíveis situações de
acidente; Comunicar à direção escolar ou ao coordenador do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
qualquer problemática ou incidência ocorrida e colaborar em sua solução; Atender ao motorista quando este solicitar qualquer
providência para a preservação da segurança dos alunos; Manter atualizada a relação de alunos transportados nos veículos, com
endereço e nome dos pais ou responsáveis; Comunicar aos pais caso o aluno deixe de entrar na escola; Executar outras tarefas
correlatas.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL – QUARENTINHA – USINA PRIMAVERA: Auxiliar os alunos de até 10
anos no embarque e desembarque; Verificar a todo o momento se os alunos estão utilizando o cinto de segurança; Recolher e
acompanhar os alunos no posto de parada até o interior da escola; Zelar pela limpeza e organização do veículo; Auxiliar os alunos de

qualquer idade com necessidades especiais ou com mobilidade reduzida no embarque ou desembarque; Coibir a utilização de bebidas
alcoólicas e/ou cigarros dentro dos veículos; Assegurar que o material escolar, como mochilas, cadernos e pastas estejam todos
alocados nos lugares adequados e não ocasionem riscos algum para o alunado durante o trajeto; Zelar pelo cumprimento dos direitos
e deveres dos alunos, evitando condutas violentas, agressivas ou desrespeitosas entre os estudantes e dos estudantes para com o
motorista; Levar ao conhecimento da direção da instituição escolar as indisciplinas dos alunos, caso ocorra; Atender ao alunado em
possíveis situações de acidente; Comunicar à direção escolar ou ao coordenador do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura qualquer problemática ou incidência ocorrida e colaborar em sua solução; Atender ao motorista quando este
solicitar qualquer providência para a preservação da segurança dos alunos; Manter atualizada a relação de alunos transportados nos
veículos, com endereço e nome dos pais ou responsáveis; Comunicar aos pais caso o aluno deixe de entrar na escola; Executar outras
tarefas correlatas.
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL – SETOR PIRAJUÍ: Auxiliar os alunos de até 10 anos no embarque e
desembarque; Verificar a todo o momento se os alunos estão utilizando o cinto de segurança; Recolher e acompanhar os alunos no
posto de parada até o interior da escola; Zelar pela limpeza e organização do veículo; Auxiliar os alunos de qualquer idade com
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida no embarque ou desembarque; Coibir a utilização de bebidas alcoólicas e/ou
cigarros dentro dos veículos; Assegurar que o material escolar, como mochilas, cadernos e pastas estejam todos alocados nos lugares
adequados e não ocasionem riscos algum para o alunado durante o trajeto; Zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres dos alunos,
evitando condutas violentas, agressivas ou desrespeitosas entre os estudantes e dos estudantes para com o motorista; Levar ao
conhecimento da direção da instituição escolar as indisciplinas dos alunos, caso ocorra; Atender ao alunado em possíveis situações de
acidente; Comunicar à direção escolar ou ao coordenador do Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
qualquer problemática ou incidência ocorrida e colaborar em sua solução; Atender ao motorista quando este solicitar qualquer
providência para a preservação da segurança dos alunos; Manter atualizada a relação de alunos transportados nos veículos, com
endereço e nome dos pais ou responsáveis; Comunicar aos pais caso o aluno deixe de entrar na escola; Executar outras tarefas
correlatas.
MOTORISTA – CÂMARA MUNICIPAL: O titular do cargo efetua serviços de condução de veiculo automotor, bem como serviços de
natureza administrativa, tais como: expediente bancários, comerciais e em instituições públicas e privadas, de entrega, protocolo,
recolhimento e recepção de documentos, bens e similares; acompanhar períodos de revisões; preenchimento das fichas de
abastecimento e suas respectivas quilometragens.
NUTRICIONISTA: Os Titulares do cargo prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividade (sadios e enfermos); planejam,
organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênico-sanitário; participam de programas
de educação nutricional. Executar outras atividades correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.
ODONTÓLOGO: Os titulares do cargo atendem e orientam pacientes e executam tratamento odontológico, realizando, entre outras
atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais,
cirurgias bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral.
Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam tratamento. Realizam auditorias e perícias odontológicas, administram local e condições
de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança.
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA OU RETRO ESCAVADEIRA: Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas
pesadas e as operar; Remover solo e material orgânico; Drenar solos e executar construção de aterros; Realizar acabamento em
pavimentos e cravar estacas; Executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE PATROL: Planejar o respectivo trabalho; Realizar manutenção básica de máquinas pesadas e as operar; Remover
solo e material orgânico; drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos e cravar estacas;
Executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS: Planejar respectivo trabalho; Realizar manutenção básica de máquinas pesadas e as operar;
Remover solo e material orgânico; drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos e cravar
estacas; Executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA: Planejar respectivo trabalho; Realizar manutenção básica de máquinas pesadas e as operar;
Remover solo e material orgânico; drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos e cravar
estacas; Executar outras tarefas correlatas.
PEDAGOGO SOCIAL: Coordenar reuniões pedagógicas com pais e profissionais da área social nos programas específicos de
assistência e proteção social. Promover integração entre família, escola e comunidade. Auxiliar na orientação pedagógica da criança e
do adolescente em situação de risco social e pessoal e executar tarefas específicas na orientação, relacionamento e integração da
família na comunidade. Elaborar e orientar a utilização de materiais institucionais. Prestar atendimento individual e ou grupal com vista
à orientação vocacional. Executar atividades administrativas em sua área de atuação. Prestar serviços educacionais às crianças e
adolescentes. Realizar atividades relacionadas com o planejamento, elaboração, execução e avaliação de atividades pedagógicas,
elaborando programas, projetos, planos de ação, pareceres técnicos, laudos, relatórios e outras informações técnicas da área de
atuação. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa
e extensão. Executar tarefas pertinentes à área socioeducacional, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Acompanhar e apoiar a comunidade escolar nos assuntos
extracurriculares, orientando-a, sempre que necessário, a buscar serviços de apoio especializados. Realizar acompanhamento
psicopedagógicos em conjunto com profissionais que atuam na Assistência Social nas medidas protetivas de alta e média
complexidade; Ministrar palestras de capacitação para os Cuidadores Sociais e Educadores Sociais; Executar outras tarefas correlatas.
PROCURADOR DO MUNICÍPIO: Postular em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao magistrado ou
ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais e cíveis, e extrajudicialmente,
mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para atualização e implementação,
elaboração de contratos; Zelam pelos interesses da Administração na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios,
bem como atuando em sede administrativa em tribunais de contas, além de acompanhar e emitir pareceres sobre processos
administrativos; Executar outras tarefas correlatas.
PROFESSOR PEB III 25 HORAS E 30 HORAS (TODAS AS ÁREAS): Promovem a educação dos (as) alunos (as) por intermédio dos
seguintes componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, ciências naturais, geografia, história, educação artística,
educação física e línguas estrangeiras modernas, de 5ª a 8ª série do ensino fundamental. Planejam cursos, aulas e atividades
escolares; avaliam processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram práticas escolares de caráter pedagógico;
desenvolvem atividades de estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola e demais atividades congêneres.
PSICÓLOGO: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos e/ou grupos,
com finalidade de análise, tratamento, orientação e educação. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação
social, elucidando conflitos e questões, acompanhando o indivíduo e/ou grupos durante o processo de tratamento. Desenvolver
pesquisas experimentais, teóricas e clínicas. Elaborar e analisar projetos Relacionados a área de atuação. Promover e orientar estudos

e pesquisas na área do comportamento humano. Colaborar em trabalhos que visem a Elaboração de diagnósticos específicos.
Acompanhar a implantação de programas de sua área de atuação. Emitir pareceres dentro de sua área de atuação. Realizar estudos,
projetos e investigações sobre as causas de desajustamento psicológico. Acompanhar trabalhos de reabilitação profissional em
conjunto com outros profissionais. Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.
TÉCNICO EM BIBLIOTECA: Os titulares do cargo têm como atribuições: Organizar a limpar os livros nas estantes; Auxiliar os alunos a
encontrar os livros nas estantes; Auxiliar os alunos nas pesquisas; Atender aos usuários (informações); Catalogar os livros de acordo
com as orientações do bibliotecário; Zelar pelos livros: encapar, grampear, colar, recuperar obras danificadas; Carimbar e etiquetar os
livros; Efetuar e atender ligações telefônicas; Digitar e fotocopiar textos, dentro das normas estabelecidas; Auxiliar o bibliotecário nas
demais atividades necessárias ao bom funcionamento da biblioteca; Auxiliar no controle de entrada e saída de obras da biblioteca;
Zelar e fazer cumprir o regulamento da biblioteca; Cumprir e fazer cumprir as determinações da chefia imediata e da Direção, Executar
outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PSF: Os titulares do cargo têm como atribuições: assistir ao enfermeiro no planejamento, programação,
orientação e supervisão das atividades de assistência de Enfermagem, na prestação de cuidados diretos de Enfermagem a pacientes
em estado grave, na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica, na
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser
causados a pacientes durante a assistência de saúde, participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde
individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco. Integrar a equipe de saúde: compreender os
fatores determinantes do aparecimento da doença no individuo; executar métodos de promoção, prevenção e controle da doença
aplicar métodos de limpeza, desinfecção e ou esterilização de instrumentos e superfícies; conhecer e manipular os utensílios utilizados
nos procedimentos hospitalares e ambulatoriais; reconhecer a forma de organização dos Estabelecimentos de saúde e o processo de
municipalização com estratégia de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS); prestar cuidados de enfermagem que visam romper
a cadeia epidemiológica das infecções; manusear arquivos e documentos relativos ao paciente, observando-se o sigilo ético; realizar
técnicas de higiene para o controle e prevenção das doenças; cuidar da organização e administração da unidade hospitalar ou
ambulatorial em trabalho; participar no planejamento e prestar cuidados integrais de enfermagem ao individuo na saúde e doença; ser
conhecedor das políticas de saúde publica vigente e da sua inserção neste sistema. Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Os titulares do cargo têm como atribuições: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em
hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; Atuar em cirurgia, terapia, puericultura,
pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de
enfermeiro; desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, o qual
passa ao cirurgião; Organizar ambiente de trabalho, dão continuidade aos plantões; Trabalhar em conformidade às boas práticas,
normas e procedimentos de biossegurança; Realizar registros e elaborar relatórios técnicos; Comunicar-se com pacientes e familiares
e com a equipe de saúde; Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM FARMÁCIA: Recolher e analisar tecnicamente prescrições médicas, sob supervisão; conferir e efetuar ressuprimento do
estoque regulador dos medicamentos; recolher, lavar, desinfetar e guardar vidrarias e utensílios utilizados nas manipulações
farmacêuticas; contabilizar devoluções de medicamentos da dose individualizada (farmacotécnica quimioterapia e nutrição parental);
individualizar, preparar, conferir e entregar doses individualizadas de medicamentos a pacientes; fornecer dados estatísticos de
análise de consumo de medicamentos e de produtos químico-biológicos do laboratório; efetuar controle de estoque de medicamentos
de e de produtos químico-biológicos do laboratório; realizar ações relativas à aquisição de materiais e medicamentos; receber;
conferir e acondicionar medicamentos e materiais; organizar e zelar pela conservação de medicamentos e produtos químicos e
biológicos e auxiliar no controle de medicamentos não padronizados; Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM FINANÇAS: Atuar no planejamento, organização, acompanhamento e controle dos processos e atividades financeiras
permitindo analisar financeiramente os mais diversos contextos organizacionais, em consonância com as demandas organizacionais,
legais e sociais; Executar outras tarefas correlatas;
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA: Executar ações de imobilização e colocação e retirada de gesso em tratamento de
fraturas; confeccionar e retirar aparelhos gessados, talas gessadas (goteiras, calhas) e enfaixamentos com uso de material
convencional e sintético (resina de fibra de vidro); executar imobilizações com uso de esparadrapo e talas digitais (imobilizações para
os dedos); preparar e executar trações cutâneas, auxiliar o médico ortopedista na instalação de trações esqueléticas e nas manobras
de redução manual; podem preparar sala para pequenos procedimentos fora do centro cirúrgico, como pequenas suturas e anestesia
local para manobras de redução manual, punções e infiltrações; comunicam-se oralmente e por escrito, com os usuários e profissionais
de saúde; Executar outras tarefas correlatas;
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: Analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas em geral referentes a questões de hardware e
software; Executar a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática, bem como a configuração de equipamentos
de rede (intranet e Internet); Instalar, configurar e dar manutenção em Sistemas Operacionais, software aplicativos e sistemas gestores
de bancos de dados, bem como a instalação de equipamentos de rede (hubs e switchs), compartilhamento de arquivos e impressão,
permissões de usuários; Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de
dispositivos conectados; Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias; Notificar e informar aos
usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; Executar e controlar os serviços de processamento de
dados nos equipamentos que opera; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com
substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança
dos equipamentos em sua área de atuação; Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de
processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores; Participar de programa de treinamento,
quando convocado; Controlar e zelar pela correta utilização dos equipamentos; Ministrar treinamento em área de seu conhecimento;
Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas das redes de computadores e dos sistemas
operacionais; Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de
computadores; Diagnosticar defeitos; Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho; Executar outras tarefas
correlatas, compatíveis com as exigências para o exercício da função.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO: Coletar, receber e distribuir material biológico de pacientes; Preparar amostras do material biológico e
realizar exames conforme protocolo; Operar equipamentos analíticos e de suporte; Executar, checar, calibrar e fazer manutenção
corretiva dos equipamentos; Administrar e organizar o local de trabalho; Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas
práticas, qualidade e biossegurança; Mobilizar capacidades de comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe
de trabalho e orientar os pacientes quanto à coleta do material biológico; Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Os titulares do cargo preparam materiais e equipamentos para exames e radioterapia; operam aparelhos
médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparam
pacientes e realizam exames e radioterapia; prestam atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando as atividades

segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e código de conduta. Mobilizam capacidades de comunicação para
registro de informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes.
VIVEIRISTA: Prestação de serviços braçais nos viveiros relacionados à coleta e beneficiamento de sementes; produção de mudas,
(enchimento de embalagens semeio, irrigação, adubação, etc.); limpeza das áreas do viveiro; executar outras tarefas correlatas,
conforme necessidade do serviço e orientação superior; Executar outras tarefas correlatas;
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ANEXO III
CONTEÚDO DAS PROVAS
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL ELEMENTAR E ALFABETIZADO:
Ortografia; acentuação gráfica; separação silábica; sinônimos e antônimos; plural e singular; aumentativo e diminutivo; pontuação;
maiúsculas e minúsculas; adjetivo e verbo; compreensão e interpretação de textos;
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:
Compreensão e interpretação de textos; classes de palavras; ortografia e acentuação gráfica; separação e classificação silábica;
emprego do sinal indicativo de crase; emprego dos sinais de pontuação; plural e singular; sinônimos e antônimos; aumentativo e
diminutivo; pontuação; maiúsculas e minúsculas.
PORTUGUÊS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Compreensão e interpretação de textos; classe de palavras; ortografia e acentuação gráfica; classificação silábica; análise sintática da
oração; concordância verbal e nominal; emprego do sinal indicativo de crase; emprego dos sinais de pontuação; uso do ―por quê‖;
emprego dos pronomes de tratamento;
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL ELEMENTAR E ALFABETIZADO:
Operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e divisão; Resolução de problemas envolvendo números naturais;
Noções de divisibilidade: divisor e múltiplo de um número natural, MDC e MMC; Números fracionários e decimais: representação,
operações e simplificações; Sistema de Medidas; Medidas de comprimento e área. Expressões Numéricas;
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
O conjunto dos números reais: operações com números reais (adição, subtração, multiplicação e divisão); Potenciação e Radiciação;
Resolução de problemas envolvendo números reais; Noções de divisibilidade: divisor e múltiplo de um número natural, MDC e MMC;
Expressões numéricas; Sistema de Medidas; Medidas de comprimento e área. Geometria plana. Números reais; Produtos Notáveis;
Fatoração; Equações de 1º e 2º Graus; Sistemas de equações do primeiro grau; Resolução de problemas; Razão e Proporção; Regra
de três simples e composta.
MATEMÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
Conjuntos: operações e propriedades; O conjunto dos números reais: operações com números reais (adição, subtração, multiplicação
e divisão); Intervalos reais; Potenciação e Radiciação, racionalização de denominadores; Resolução de problemas envolvendo
números reais; Noções de divisibilidade: divisor e múltiplo de um número natural, MDC e MMC; Expressões numéricas; Sistema de
Medidas; Geometria plana; Geometria Espacial; Produtos Notáveis; Fatoração de expressões algébricas; Equações de 1º e 2º Graus;
Sistemas de equações do primeiro e segundo grau; Resolução de problemas; Razão e Proporção; Regra de três simples e
composta. Sequências: Progressão Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG); Matrizes e Determinantes: propriedades e
operações; Sistemas lineares: Classificação, propriedades e métodos de resolução. Análise combinatória: Princípio Fundamental de
Contagem, Arranjo, Permutação simples e com repetição, Combinação; Probabilidade; Polinômios; Matemática financeira:
porcentagens, juros simples e compostos, desconto simples e composto, Cálculo de montante simples e composto; Geometria
Analítica e espacial; Funções: definição, propriedades; Função Afim; Função Quadrática; Função e Equação Modular; Função e
Equação Exponencial; Função e equação Logarítmica, propriedades dos logaritmos; Trigonometria no triângulo retângulo;
Trigonometria em um triângulo qualquer; Trigonometria no ciclo; Funções Trigonométricas.
ATUALIDADES PARA TODOS OS CARGOS
Atualidades: Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, relações internacionais, segurança pública, eventos naturais, saúde e esportes.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DO GRUPO S1:
História e Geografia de Rondônia: Região Norte: bacias hidrográficas. Geomorfologia: Planície Amazônica, Encosta Setentrional do
Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé. Rondônia: aspectos políticos, econômicos e sociais, agricultura e
pecuária. Criação do Estado de Rondônia e processos de povoamento. Núcleos de povoamento. Colonização. Ferrovia MadeiraMamoré (1ª fase e 2ª fase). Ciclo da borracha (1ª fase e 2ª fase). Questão do Acre, formação territorial, evolução políticoadministrativa, construção da BR 364, Migração, população, desmatamento, desenvolvimento econômico, questão indígena, Missão
Rondon. Tratados e limites. Antecedentes da criação do estado. Primeiros núcleos urbanos. Criação dos municípios. Evolução político
administrativa. Desenvolvimento econômico. Transportes rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. População. Movimentos migratórios.
Processo de urbanização. Questão indígena. Desenvolvimento sustentável. Relevo. Vegetação. Desmatamento. Hidrografia. Aspectos
econômicos. Meso e micro regiões. Problemas ecológicos.
Legislação e Ética na Adm. Pública: Legislação federal aplicável aos agentes públicos. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II,
Artigos do 1º ao 16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41. Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a
326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Decreto nº 1.171,
de 22 de junho de 1994 Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Formas de
Provimento e Vacância de cargos públicos; Direitos e Vantagens; Licenças; Afastamentos; Seguridade Social do Servidor Público;
Serviço Público: conceito, classificação, regulamentação; Atos Administrativos: conceitos, formação, atributos;
Informática Básica: Conceitos de Internet e Intranet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos
e procedimentos associados à Internet/Intranet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos
de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de protocolos Word Wide Web, organização de informação para uso na Internet, acesso

a distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, uso da Internet na
educação, negócios, medicina e outros domínios; Conceitos de proteção e segurança; Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: conceitos de hardware e de software; Procedimentos, aplicativos
e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Conceitos de organização e de
gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos; Processador de textos. MS Office Word/BROffice. Conceitos
básicos. Criação de documentos. Abrir e salvar documentos. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas e tabulações. Cabeçalho
e rodapé. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica.
MS Office Excel/BROffice. Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e
funções. Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Correio eletrônico. Conceitos
básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens. Catálogo de endereços. Arquivos anexados. Uso dos
recursos. Ícones. Atalhos de teclado. Geração de material escrito, visual e sonoro.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DO GRUPO S2:
História e Geografia de Rondônia: Região Norte: bacias hidrográficas. Geomorfologia: Planície Amazônica, Encosta Setentrional do
Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé. Rondônia: aspectos políticos, econômicos e sociais, agricultura e
pecuária. Criação do Estado de Rondônia e processos de povoamento. Núcleos de povoamento. Colonização. Ferrovia MadeiraMamoré (1ª fase e 2ª fase). Ciclo da borracha (1ª fase e 2ª fase). Questão do Acre, formação territorial, evolução políticoadministrativa, formação dos núcleos urbanos, construção da BR 364, migração, população, desmatamento, desenvolvimento
econômico, questão indígena, Missão Rondon.
Legislação e Ética na Adm. Pública: Legislação federal aplicável aos agentes públicos. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II,
Artigos do 1º ao 16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41. Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a
326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Decreto nº 1.171,
de 22 de junho de 1994 Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Formas de
Provimento e Vacância de cargos públicos; Direitos e Vantagens; Licenças; Afastamentos; Seguridade Social do Servidor Público;
Serviço Público: conceito, classificação, regulamentação; Atos Administrativos: conceitos, formação, atributos;
Informática Básica: Conceitos de Internet e Intranet; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos
e procedimentos associados à Internet/Intranet; Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos
de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de protocolos Word Wide Web, organização de informação para uso na Internet, acesso
a distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia, uso da Internet na
educação, negócios, medicina e outros domínios; Conceitos de proteção e segurança; Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: conceitos de hardware e de software; Procedimentos, aplicativos
e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Conceitos de organização e de
gerenciamento de arquivos, pastas e programas, instalação de periféricos; Processador de textos. MS Office Word/BROffice. Conceitos
básicos. Criação de documentos. Abrir e salvar documentos. Edição de textos. Estilos. Formatação. Tabelas e tabulações. Cabeçalho
e rodapé. Configuração de página. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Planilha Eletrônica.
MS Office Excel/BROffice. Conceitos básicos. Criação de documentos. Abrir e Salvar documentos. Estilos. Formatação. Fórmulas e
funções. Gráficos. Corretor ortográfico. Impressão. Ícones. Atalhos de teclado. Uso dos recursos. Correio eletrônico. Conceitos
básicos. Formatos de mensagens. Transmissão e recepção de mensagens. Catálogo de endereços. Arquivos anexados. Uso dos
recursos. Ícones. Atalhos de teclado. Geração de material escrito, visual e sonoro.
Legislação Pedagógica: FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007. Constituição Federal de 1988, Capítulo III, Seção I – Da Educação
Art. nº 205 a 214. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica - Resolução CNE/CEB nº 4 de 13/07/10. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - Resolução CNE/CEB nº 5 de 17/12/09; Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental de 9 (nove) anos - Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010; ECA Estatuto da Criança e do Adolescente Lei
8069 de 13 de Julho de 1990. Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº. 9394 de 20 de Dezembro de 1996. Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). PNE Plano Nacional de Educação Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DO GRUPO T:
História e Geografia de Rondônia: Região Norte: bacias hidrográficas. Geomorfologia: Planície Amazônica, Encosta Setentrional do
Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé. Rondônia: aspectos políticos, econômicos e sociais, agricultura e
pecuária. Criação do Estado de Rondônia e processos de povoamento. Núcleos de povoamento. Colonização. Ferrovia MadeiraMamoré (1ª fase e 2ª fase). Ciclo da borracha (1ª fase e 2ª fase). Questão do Acre, formação territorial, evolução políticoadministrativa, formação dos núcleos urbanos, construção da BR 364, migração, população, desmatamento, desenvolvimento
econômico, questão indígena, Missão Rondon.
Legislação e Ética na Adm. Pública: Legislação federal aplicável aos agentes públicos. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II,
Artigos do 1º ao 16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41. Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a
326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Decreto nº 1.171,
de 22 de junho de 1994 Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Formas de
Provimento e Vacância de cargos públicos; Direitos e Vantagens; Licenças; Afastamentos; Seguridade Social do Servidor Público;
Serviço Público: conceito, classificação, regulamentação; Atos Administrativos: conceitos, formação, atributos;
Informática Básica: Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows; Conhecimentos básicos de arquivos e
pastas (diretórios); Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios; Conhecimentos básicos de editor de texto
(ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e impressão; Internet; Conhecimentos de Excel, Word, Power Point,
Bloco de Notas. Internet Explorer; Ambiente na Web, sites de busca, navegadores. Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de
armazenamento de dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Vírus e antivírus; Windows 7; Windows 7 Professional;
Windows XP; Internet: Conceitos básicos e segurança; Atualidades: Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas,
tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, relações internacionais, segurança pública, eventos naturais, saúde e
esportes.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DO GRUPO M1, M2 e M3:
História e Geografia de Rondônia: Região Norte: bacias hidrográficas. Geomorfologia: Planície Amazônica, Encosta Setentrional do
Planalto Brasileiro, Chapada dos Parecis e Vale do Guaporé. Rondônia: aspectos políticos, econômicos e sociais, agricultura e
pecuária. Criação do Estado de Rondônia e processos de povoamento. Núcleos de povoamento. Colonização. Ferrovia Madeira-

Mamoré (1ª fase e 2ª fase). Ciclo da borracha (1ª fase e 2ª fase). Questão do Acre, formação territorial, evolução políticoadministrativa, formação dos núcleos urbanos, construção da BR 364, migração, população, desmatamento, desenvolvimento
econômico, questão indígena, Missão Rondon.
Legislação e Ética na Adm. Pública: Legislação federal aplicável aos agentes públicos. Constituição Federal de 1988, Títulos I e II,
Artigos do 1º ao 16º; Capítulo VII, Artigos 37 ao 41. Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a
326, que tratam dos crimes cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de
1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Decreto nº 1.171,
de 22 de junho de 1994 Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Formas de
Provimento e Vacância de cargos públicos; Direitos e Vantagens; Licenças; Afastamentos; Seguridade Social do Servidor Público;
Serviço Público: conceito, classificação, regulamentação; Atos Administrativos: conceitos, formação, atributos;
Informática Básica: Conceitos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows; Conhecimentos básicos de arquivos e
pastas (diretórios); Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios; Conhecimentos básicos de editor de texto
(ambiente Windows): criação de um novo documento, formatação e impressão; Internet; Conhecimentos de Excel, Word, Power Point,
Bloco de Notas. Internet Explorer; Ambiente na Web, sites de busca, navegadores. Hardware: Conceitos básicos; Periféricos; Meios de
armazenamento de dados; Processadores. Software: Conceitos básicos; Vírus e antivírus; Windows 7; Windows 7 Professional;
Windows XP; Internet: Conceitos básicos e segurança;
Atualidades: Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação,
tecnologia, relações internacionais, segurança pública, eventos naturais, saúde e esportes.
CONHECIMENTOS GERAIS / ATUAIS PARA OS CARGOS DOS GRUPOS F1, F2 e E:
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia,
relações internacionais, segurança pública, eventos naturais, saúde e esportes.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – ANALISTA DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS:
Hidrologia: Ciclo hidrológico. Bacia hidrográfica. Elementos de hidrometeorologia. Elementos de Estatística aplicada à Hidrologia.
Correlação e Regressão. Precipitação. Interceptação. Evaporação. Água subterrânea. Infiltração. Escoamento superficial. Escoamento
em rios e canais. Aquisição de dados hidrológicos. Hidrometria. Vazão máxima. Regularização de vazões. Regimes de vazão dos
cursos d'água. Modelos de simulação hidrológica. Modelos hidrodinâmicos. Dimensionamento e operação de reservatórios. Qualidade
da Água: A água na natureza. Propriedades da água. Usos da água e requisitos de qualidade. Padrões de qualidade de água. Fontes
de poluição das águas. Características qualitativas e quantitativas das águas residuárias. Parâmetros de qualidade de água.
Autodepuração dos cursos d'água. Contaminação por microrganismos patogênicos. Comportamento ambiental dos lagos. Eutrofização.
Controle da poluição. Operações e processos unitários de tratamento de águas residuárias. Tecnologias e sistemas de tratamento de
águas residuárias. Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos: Princípios da gestão integrada de recursos hídricos. Sistemas
naturais e desenvolvimento sustentável. Infra-estrutura de recursos hídricos. Modelos de gerenciamento de bacias hidrográficas.
Fundamentos e objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
Conceituação dos aspectos legais. Constituição Federal e a Lei n.° 9.433/97. Outorga e Cobrança pelos direitos de uso dos recursos
hídricos. Sistemas de suporte a decisão aplicados ao gerenciamento de recursos hídricos. Simulação de sistemas de recursos hídricos.
Otimização de usos múltiplos dos recursos hídricos.
Aspectos Econômico-Financeiros dos Recursos Hídricos: Noções de micro-economia aplicada ao planejamento de recursos
hídricos. Matemática financeira: taxa de juros, taxa interna de retorno, valor presente líquido. Fluxos de caixa. Fluxo de caixa
incremental.
Avaliação de projetos de investimento: análises financeira e econômica, custos e benefícios sob o ponto de vista social. Métodos de
avaliação de projetos de investimento. Critérios para seleção de projetos de investimento. Análise benefício-custo. Alocação de custos
em projetos de usos múltiplos.
Aspectos Institucionais e Sócio-Culturais: Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A água como elemento
mobilizador da sociedade para implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Órgãos gestores estaduais e conselhos
nacionais e estaduais de recursos hídricos. Aspectos sociais e culturais dos comitês de bacias hidrográficas. Cidadania, meio ambiente
e recursos naturais.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – AGENTE ADMINISTRATIVO E FISCAIS:
Código Tributário do Município de Pimenta Bueno; Código de obras e posturas; Código Sanitário; Plano de cargos, carreiras e salários;
Conhecimentos de estatística (média, moda, mediana e quartis); Matemática financeira (juros simples, capitalização simples, tempo e
montante);
ESPECÍFICA PARA O CARGO – ARQUITETO:
Caligrafia Técnica - Letras e formatos; Cotagem - Tipos de Linhas: Linhas de cota, linhas de extensão e de chamada, linhas de centro;
Projeções, Vistas e Perspectivas - Planos de projeção, projeção ortogonal, vista auxiliar, perspectiva isométrica, perspectiva cavaleira,
perspectiva cônica. História da arquitetura e do urbanismo. Teoria e prática do projeto arquitetônico e urbanístico. Representação
gráfica da arquitetura e do urbanismo: Cortes, Seções e Hachuras - Tipos de cortes. Tipos de Hachuras; Desenho Arquitetônico:
Anteprojeto. Projeto; Planta de situação. Planta baixa. Especificações e Símbolos; Fachadas e detalhes. Projeto assistido por
computador. Coordenação e compatibilização de projetos complementares ao projeto arquitetônico. Acessibilidade. Conservação de
energia e sustentabilidade. Técnicas e materiais de construção. Sistemas estruturais. Planejamento, orçamento e controle de obras.
Elaboração de especificações técnicas. Noções de paisagismo, conforto ambiental, conforto térmico e acústica arquitetônica. Noções
de instalações elétricas e instalações hidrossanitárias. Iluminação natural e iluminação artificial. Águas pluviais. Topografia. Legislação.
Segurança do Trabalho. RESOLUÇÕES DO CONFEA: 218/73, 229/75, 317/86, 336/89, 359/91, 417/98, 425/98, 1002/02, 1004/03,
1007/03, 1008/04, 1040/12, 1048/13, 1016/06; Decisão Normativa do Confea nº 047/92 e 069/01. BRASIL. Lei Federal 6766/1979 –
BRASIL. Lei Federal 9875/1995 – BRASIL. Lei Federal 10.098/2000 –BRASIL. Lei Federal 10.257/2001 – NBR 9050/2004 –
Acessibilidade e edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. NBR 6492/94 – Representação gráfica de projetos de
arquitetura. NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. NBR 5626 – Instalação predial de água fria. NBR 9077 - Saídas de
emergência em edifícios.
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE ARQUIVISTA:
Arquivologia: conceito, evolução e histórico. Arquivos: aspectos conceituais, técnicos, metodológicos, procedimentais, funções,
objetivos, estrutura, Arquivo Nacional, CONARQ. Legislação Arquivística: Lei 8.159/1991, Lei 12.527/2011, Decreto 8.539/2015:

normas nacionais e internacionais de descrição arquivística. Funções Arquivísticas. Gestão e Organização de Arquivos Institucionais e
Pessoais: planejamento estratégico, gestão de pessoas, gestão de rotinas, fluxo e processos de trabalho, plano de classificação,
classificação de documentos, registro de documentos, avaliação de documentos, elaboração da Tabela de Temporalidade de
Documentos, eliminação de documentos, descarte de documentos, critérios de amostragem, plano de destinação, destinação de
documentos, ordenação de documentos, fluxo documental, produção documental, transferência e recolhimento de documentos,
tipologias documentais e suportes físicos, organização do espaço físico, manuais e normas de procedimentos, gestão e organização
de protocolo, arquivo corrente e intermediário.
Arquivo Permanente: princípios, arranjo, descrição e instrumento de pesquisa. Acesso, Recuperação e Organização da Informação:
aplicações e uso de suportes e dispositivos eletrônicos de acesso, recuperação e armazenamento. Microfilmagem Aplicada aos
Arquivos: políticas, planejamento e técnicas. Automação Aplicada aos Arquivos: políticas, planejamento e técnicas. Gerenciamento
Eletrônico de Documentos – GED. Preservação, Conservação e Restauração de Documentos Arquivísticos: políticas, planejamento
e técnicas. Políticas de Segurança de Arquivos. Políticas Públicas dos Arquivos Permanentes: ações culturais e educativas. Marketing
em Arquivos
ESPECÍFICA PARA O CARGO – AUDITOR DE CONTROLE INTERNO / AUDITOR 1:
Noções de Direito Constitucional. Os Poderes do Estado e as respectivas funções. Formas de Estado. Formas e sistemas de
governo. Teoria Geral da Constituição. Controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. Princípios fundamentais da Constituição da
República Federativa do Brasil. Direitos e Garantias Fundamentais. Organização do Estado Brasileiro. Organização dos Poderes.
Finanças Públicas. Ordem econômica e financeira.
Direito Administrativo.
Administração Pública: espécies, formas e características. Princípios da Administração Pública. Teoria geral da função pública.
Espécies de regimes jurídicos, sua natureza e características. O servidor público e a Constituição Federal de 1988. Regime Jurídico
dos Servidores Públicos. Serviço público: conceito e natureza; modalidades e formas de prestação. Regime jurídico da licitação e dos
contratos. Administração: análise da legislação; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação de licitação; procedimentos,
anulação e revogação; modalidades de licitação. Teoria geral do Ato Administrativo: conceitos, classificação, espécies, elementos,
requisitos e atributos do ato administrativo: o ato administrativo e os direitos dos administradores. Poderes administrativos. Controle da
Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na prestação dos serviços públicos. Controle da
Administração Pública: conceito, tipos, forma - controle externo, controle interno, controle parlamentar, controle social, controle
jurisdicional. Responsabilidade Civil da Administração.
Contabilidade Pública
Contabilidade Aplicada ao Setor Público: Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. (considerar todas as
normas, ou seja, NBC T 16.1 a NBC T 16.11 da edição de 2012 do CFC) e IPSAS Números 1, 2 e 3; 11 e 12; e 25 a 31. (Normas
Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, considerar a edição de 2010 do CFC).
Legislação Tributária.
Do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. Da Incidência. Da Não Incidência. Das Isenções. Do Deferimento. Da Suspensão. Da
Substituição Tributária. Das Disposições Gerais. Da Base de Cálculo. Das Disposições Gerais. Do Crédito do Imposto. Da Vedação do
Crédito. Do Estorno do Crédito. Do Crédito Presumido. Do Crédito Relativo às Devoluções, Trocas e Retornos de Mercadorias. Da
Transferência de Crédito. Da Escrituração. Dos Documentos Fiscais. Dos Documentos em Espécie. Da Falsidade e Inidoneidade
Documentais. Dos Livros Fiscais. Do Tratamento Tributário Diferenciado e Simplificado concedido à Micro-Empresa, à Empresa de
Pequeno Porte, ao Micro-Produtor Rural e ao Produtor Rural de Pequeno Porte. Dos Regimes Especiais de Tributação DIPAM. Do
Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD. Do Imposto Sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA 4 Do Processo Tributário Administrativo. 5 Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Fato
Gerador. Incidência, não incidência, isenção, imunidade. Local da prestação dos serviços. Contribuinte e responsável. Base de
Cálculo, base de cálculo proporcional, exclusões e reduções da base de cálculo. Exceções. Alíquotas Máximas e Mínimas.
Estabelecimento sede e estabelecimento prestador. Responsabilidade Solidária, Retenção na Fonte e Substituição Tributária. A Lista
de Serviços.
Direito Civil.
Lei de introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade. domicílio, residência, bens, diferentes cargos de
bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e perda. Obrigações:
modalidades e efeitos da liquidação das obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos,
responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco.
Administração Financeira e Orçamentaria e Orçamento Público
Orçamento aplicado ao Setor Público: legislação pertinente ao orçamento público; classificação dos orçamentos públicos no Brasil;
receita pública sob enfoque orçamentário; despesa pública sob enfoque orçamentário; outros aspectos inerentes ao estudo das
despesas públicas sob o enfoque orçamentário. Finanças Públicas: aspectos introdutórios em finanças públicas: o funcionamento do
Estado e da Economia; Funções do Governo; Bens Públicos; Bens Privados providos pelo Governo; Teoremas do Bem-Estar Social;
Externalidades; Falhas de Mercado; Falhas de Estado; Princípios de Tributação; TradeoffEficiência-Equidade; Impostos e Subsídios;
Tributação e Eficiência Econômica; Política Fiscal e Dívida Pública: Financiamento de Gastos Públicos; e Déficit e Dívida Pública.
Auditoria Governamental.
Conceitos de controle interno e objetivos; estrutura do controle interno, o modelo de referência do COSO I e COSO II. Conceitos de
risco e gerenciamento de riscos e conceitos ligados à governança. Controle interno: Objetivos Politicas, ações, finalidades e processos.
Leis Municipais:
Código Tributário do Município de Pimenta Bueno; Código de posturas; Código Sanitário; Plano de cargos, carreiras e salários;
Conhecimentos de estatística (média, moda, mediana e quartis); Matemática financeira (juros simples, capitalização simples, tempo e
montante);
Finanças Públicas.
Objetivos, metas, abrangência e definição de Finanças Públicas. Princípios teóricos da tributação. Tributos. Progressividade,
regressividade e neutralidade. Parafiscalidade. Lei de. Responsabilidade Fiscal - LC 101/00. Visão clássica das funções do Estado,
evolução das funções do Governo. Função do bem-estar. Políticas alocativas, distributivas e de estabilização. Bens públicos, semipúblicos e privados. Instrumentos e recursos da economia pública (políticas fiscal, regulatória e monetária).

ESPECÍFICA PARA O CARGO – CONTADOR:
Direto Constitucional: Princípios fundamentais, Direitos e garantias fundamentais, Organização do Estado, Organização dos Poderes,
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, Ordem Econômica e Financeira, Ordem Social. Direito Orçamentário: Finanças
Públicas: Dos orçamentos; Lei 4320/64. Lei de Responsabilidade Fiscal.
Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo, Poderes da Administração Pública, Atos Administrativos, Bens Públicos,
Serviços Públicos, Licitação e Contratos Administrativos, Responsabilidade Civil do Estado, Intervenção do Estado na Propriedade.
Contabilidade Geral: conceito, objeto, finalidade, campo de aplicação e seus usuários; Princípios de Contabilidade; Regimes
Contábeis: Competência, Caixa; Escrituração: conceito, método de escrituração, lançamentos, elementos essenciais e fórmulas de
lançamentos; Patrimônio: conceito, bens, direitos, obrigações, aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio, posição patrimonial e
financeira, variações do patrimônio líquido; Contas: conceito, débito, crédito e saldo, classificação, funções e teorias; Atos e fatos
administrativos: fatos permutativos, modificativos e mistos; Plano de contas: conceito, objetivo e estrutura; Balancete de verificação;
Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e outras demonstrações contábeis segundo a Lei 6.404/76, e suas
atualizações; Operações comerciais; operações com mercadorias; apuração do resultado; Provisões e Reservas; Depreciação; Folha
de Pagamento (Apropriações e Lançamentos).
Contabilidade Pública: conceito, objeto, objetivo, campo de atuação e sistemas (orçamentário, financeiro, patrimonial e de
compensação); Patrimônio Público: conceito, bens públicos, inventário e as suas variações patrimoniais: aspectos patrimoniais,
entidades que compõem a administração direta e indireta e contabilização; Regimes Contábeis: conceito e tipos de regimes (caixa,
competência e misto); Orçamento Público: definição, processo de planejamento-orçamento: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA); Princípios Orçamentários: Programação, universalidade, unidade, anualidade,
equilíbrio, exclusividade, especificação, publicidade, clareza e do orçamento bruto; Ciclo Orçamentário: elaboração, estudo e
aprovação, execução, avaliação; Créditos adicionais: conceito, classificação, autorização de abertura, vigência e indicação e
especificação de recursos; Receita Pública: conceito, classificação, receita orçamentária, receita extra orçamentária, classificação
econômica da receita, estágios da receita e sua escrituração, restituição e anulação de receitas e sua escrituração, dívida ativa e sua
escrituração; Despesa Pública: conceito, classificação, despesa orçamentária e extra orçamentária, classificação econômica da
despesa, estágios da despesa e sua escrituração; Restos a pagar: conceito e escrituração contábil; Dívida Pública: conceito, dívida
flutuante e fundada ou consolidada; Regime de adiantamento: disposições básicas; Balanços: Orçamentário, Financeiro,
Demonstração das variações patrimoniais, balanço Patrimonial e Demonstração do fluxo de Caixa; Plano de Contas: estrutura do plano
de contas, regra de codificação numérica, elenco de contas (sistema financeiro, sistema patrimonial, sistema de compensação e
sistema orçamentário); Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - (SIAFI): conceito, objetivo, características
e funcionalidade do sistema; Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 16.1 a 16.10; Prestação de
contas e Tomada de contas; Controle interno e externo na Administração Pública: conceitos; tipos de controle; abordagem do controle
interno; a controladoria Geral da União (finalidade, funções, atividades), Tribunal de Contas da União (controle externo); Licitações:
conceituação, modalidades, dispensa, inexigibilidade, tipos de licitação, edital, anexos do edital, procedimento e julgamento, regimes
ou formas de execução; Responsabilidade na Gestão Fiscal (Lei Complementar 101/2000). Estatística Aplicada (média e desvio
padrão)
ESPECÍFICA PARA O CARGO – ENFERMEIRO:
Lei do Exercício Profissional - Lei N° 7.498/86; Decreto lei n° 94.406/87; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Políticas de
Saúde. Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90; Portaria n° 2048/GM do Ministério da Saúde de 05/11/2002, Portaria n°
1863/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Portaria n° 1864/GM do Ministério da Saúde de 29/09/2003, Política Nacional de
Atenção Básica; Pacto pela Saúde-Portaria Federal 399/GM de 22/02/06, Estratégia Saúde da Família; Processo Saúde/Doença;
Sistematização da Assistência de Enfermagem; Programa Nacional de Imunização; Administração dos Serviços de Enfermagem;
Programas do Ministério da Saúde; Tuberculose, Hanseníase, Saúde do Trabalhador, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do
Adulto e Doenças Sexualmente Transmissíveis; Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação compulsória; Métodos de
Desinfecção e Esterilização; Técnicas Básicas de Enfermagem; Enfermagem em Pronto Socorro: Princípios para o Atendimento de
Urgência e Emergência; Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de doenças do aparelho respiratório, digestivo,
cardiovascular, locomotor e esquelético, nervoso, ginecológico e obstétrico, urinário, dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos e
psiquiátricos. Cuidados de Enfermagem em Atendimento Pré- Hospitalar em emergências cardio vasculares, respiratórias, metabólicas,
ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma. Administração dos serviços de enfermagem. Enfermagem em
infectologia. Doenças crônicas degenerativas. Enfermagem médico cirúrgica. Assistência de enfermagem á criança e ao adolescente.
Assistência de enfermagem a mulher. Assistência de enfermagem ao recém nascido. Enfermagem em psiquiatria. Saúde do
trabalhador, atuação do enfermeiro em saúde da família, saúde publica. SUS.
Conhecimentos sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS
ESPECÍFICA PARA O CARGO – ENGENHEIRO CIVIL:
Materiais de Construção Civil - Tipos, Propriedades, Aplicações. Cálculo Estrutural. Análise Estrutural - Estática, Vínculos, Cargas,
Reações, Solicitações, Flexões, Tensões, Cisalhamento, Deformações, Flambagem. Mecânica dos Solos - Propriedades Físicas e
Mecânicas dos Solos. Barragens. Sistema de Drenagens. Mecânica dos Fluídos. Geologia / Geotécnica - Rochas, Solos. Noções de
Meteorologia e Climatologia. Hidráulica - Hidrostática, Hidrodinâmica, Vazão, Dutos, Encanamentos, Bombas. Topografia Nivelamento, Levantamento Topográfico, Planimetria, Altimetria, Cálculos Topométricos. Noções de Impacto Ambiental e Gestão
Ambiental. Instalações Hidrosanitárias - Projeto, Execução, Abastecimento de Água, Esgoto, Combate a Incêndio. Fundações - Blocos,
Sapatas, Tubulações, Estacas. Estabilidade. Edificações. Planejamento de Construções - Documentação, Projetos, Orçamento,
Custos, Análise de Custos Benefício, Planejamento de Obra, Cronograma. Patologia das Construções - Patologia em Estruturas,
Revestimentos, Telhados, Forros e Pisos. Programação de obras. Engenharia de custos, orçamento e composição de custos unitários,
parciais e totais: levantamento de quantidades. Planejamento e cronograma físico-financeiro. Projeto e execução de obras civis.
Topografia e terraplenagem; locação de obra; sondagens; instalações provisórias. Canteiro de obras; proteção e segurança, depósito e
armazenamento de materiais, equipamentos e ferramentas. Fundações. Escavações, Escoramentos. Estruturas metálicas, de madeira
e de concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas pré-fabricadas. Controle tecnológico. Argamassas; Instalações
prediais. Alvenarias e revestimentos. Esquadrias. Coberturas. Pisos. Impermeabilização. Segurança e higiene do trabalho. Ensaios de
recebimento da obra. Desenho técnico. Materiais de construção civil. Aglomerantes - gesso, cal, cimento Portland. Agregados.
Concreto: dosagem; tecnologia do concreto. Aço. Mecânica dos solos. Origem e formação dos solos. Índices físicos. Caracterização e

propriedades dos solos. Pressões nos solos. Prospecção geotécnica. Permeabilização dos solos; percolação nos solos. Compactação
dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de recalques. Resistência ao cisalhamento dos solos.
Empuxos de terra; estruturas de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das funções superficiais e estabilidade das fundações
profundas. Resistência dos materiais. Deformações. Teoria da elasticidade. Análise de tensões. Tensões principais. Flexão simples;
flexão composta; torção; cisalhamento e Flambagem. Análise estrutural. Esforços em uma seção; esforço normal, esforço cortante,
torção e momento fletor. Relação entre esforços. Apoio e vínculos. Diagrama de esforços. Estudos das estruturas isostáticas (vigas
simples, vigas Gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em
estruturas isostáticas; esforços sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios. Estudos das estruturas
hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processos de Cross e linhas de influência hiperestáticas.
Dimensionamento do concreto armado. Características mecânicas e reológicas do concreto. Tipos de aço para concreto armado;
fabricação do aço; características mecânicas do aço; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação.
Dimensionamento de seções retangulares sob flexão. Dimensionamento de seções T. Cisalhamento. Dimensionamento de peças de
concreto armado submetida a torção. Dimensionamento de pilares. Detalhamento de armação em concreto armado. Estruturas de aço.
Fiscalização. Acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.). Controle de materiais (cimento,
agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, materiais cerâmicos, vidro etc.). Controle de execução de obras e serviços.
Documentação da obra: diários e documentos de legalização. Hidráulica aplicada e hidrologia. Noções de barragens e açudes.
Sistemas de prevenção e combate a incêndios. Brigadas de incêndio. Planos de emergência e auxílio mútuo. Planejamento urbano;
Uso do solo; Gestão urbana e instrumentos de gestão (planos diretores, análise de impactos ambientais urbanos, licenciamento
ambiental, instrumentos econômicos e administrativos); Aspectos sociais e econômicos do planejamento urbano; Sustentabilidade
urbana; Noções de avaliação de imóveis urbanos.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – MÉDICO ANESTESISTA:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto
pela saúde. Políticas de Saúde.
Conhecimentos específicos: Monitorização do Sistema Nervoso Central; Monitorização da coagulação (Tromboelastograma); Parada
cardíaca e reanimação; Autocóides derivados dos lipídios; Metabolismo (equilíbrio hidroeletrolitico e acidobásico); Reposição volêmica
e transfusão; Anestesia para cirurgia abdominal; Anestesia em urologia; Anestesia em ortopedia (Técnicas, cuidados, indicações e
contra indicações; Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia total; Cirurgia de joelho: artroscopia e prótese total de joelho; Cirurgia de
coluna, ombro, mão e pé; Cirurgia de reimplantação de membros e dedos); Anestesia e sistema endócrino. Anestesia em obstetrícia.
Anestesia em urgências e no trauma; Anestesia para oftalmologia e otorrinolaringologia. Anestesia para cirurgia plástica e buço maxilo
facial; Anestesia em geriatria; Anestesia para cirurgia torácica; Anestesia e sistema cardiovascular (anestesia no cardiopata para
cirurgia não cardíaca; anestesia para cirurgia cardíaca; cardiopatias congênitas; revascularização do miocárdio; cirurgias valvulares;
aneurismectomia); Traumatismo cardíaco; Transplante cardíaco; Circulação extracorpórea; Suporte mecânico à circulação: balão intra
aórtico e ou Anestesia para implante de marca-passo e cardioversão; Anestesia para cateterismo cardíaco diagnóstico e terapêutico;
Anestesia para cirurgia vascular periférica e de aorta: aneurismas e revascularização; Anestesia para procedimentos endovasculares.
Anestesia em pediatria. Anestesia para neurocirurgia; Anestesia ambulatorial. Anestesia para procedimentos fora do centro cirúrgico.
Complicações da anestesia. Choque. Terapia intensiva. Suporte ventilatório. Dor; Anestesia para transplantes (Cuidados com doadores
de órgãos. Preservação de órgãos; Noções gerais sobre imunologia dos transplantes; Transplante de rim; Transplante de fígado;
Transplante de coração; Transplante de coração e pulmão; Transplante de pulmão; Transplante de outras vísceras; Particularidades do
paciente pediátrico; Aspectos legais no transplante de órgãos).
ESPECÍFICA PARA O CARGO – MÉDICO CLÍNICO GERAL:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto
pela saúde. Políticas de Saúde.
Conhecimentos específicos: doenças coronarianas; doença valvular cardíaca. Doenças da aorta. Doença arterial periférica.
Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Asma brônquica. Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar ocupacional.
Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Tuberculose pulmonar – extrapulmonar. Câncer de pulmão. Tromboembolia pulmonar.
Insuficiência respiratória aguda. Choque. Hemorragia digestiva. Doenças do esôfago. Doença úlcero-péptica. Gastrites. Doenças
funcionais do tubo digestivo. Doença inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Parasitoses intestinais. Diarreia. Câncer do
estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas. Pancreatites. Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia
alcoólica. Hepatopatia induzida por drogas. Tumores hepáticos. Doenças da vesícula e vias biliares. Anemias. Doença venosa
periférica. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecção urinária. Doenças glomerulares. Nefrolitíase. Doenças da
próstata. Linfomas. Leucemias. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Diabetes Mellitus. Febre reumática. Osteoporose. Osteoartrite. Artrite
reumatoide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. Meningoencefalites. Doença de Parkinson. Doenças sexualmente transmissíveis.

ESPECÍFICA PARA O CARGO – MÉDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social.
Conhecimentos específicos: Ginecologia. Amenorreias. Climatério. Consulta ginecológica. Doenças da mama. Doenças sexualmente
transmissíveis e SIDAS. Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia infanto-juvenil. Infecções genitais.
Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. Sangramento genital. Sexologia. Tensão pré-menstrual.
Uroginecologia. Violência sexual. Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. Diabete
gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação
ectópica. Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação.
Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pós-maturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura prematura de membranas. Sangramento
do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso de drogas durante a gestação e a amamentação. Diagnóstico de malformações fetais.
Aborto, gravidez ectópica, mola hidatiforme, corioncarcinoma. Diagnóstico, fisiopatologia e tratamento. Transmissões de infecções
materno fetais. Doenças hipertensivas na gestação. Pré-eclâmpsia, eclampsia. Diagnóstico, manejo e tratamento. Diabetes melitus da
gestação. Cardiopatias, doenças renais, outras condições clínicas na gestação. HIV/AIDS na gestação. Prevenção da transmissão
vertical. Mecanismos do trabalho de parto. Assistência ao parto, uso do partograma. Distócias, indicações de cesáreas, fórceps.
Ruptura prematura de membranas, condução. Indicações de analgesia e anestesia intraparto. Indicações de histerectomias puerperais.
Hemorragias de terceiro trimestre. Sofrimento fetal crônico e agudo. Prevenção da prematuridade. Condução e tratamento clínico e
cirúrgico de emergências obstétricas. Cardiotocografia. Ultrassonografia obstétrica. Doppler feto placentário e uteroplacentário. Drogas
na gravidez. Colagenoses e gestação. Trombofilia e gestação. Gestação de alto risco: condução do pré-natal.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – MÉDICO ORTOPEDISTA:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social.
Conhecimentos específicos: Conceitos gerais de ortopedia e traumatologia. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e
patologia da coluna vertebral. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do quadril. Diagnóstico e tratamento de
lesões traumáticas e patologia do joelho. Diagnóstico e tratamento de lesões traumáticas e patologia do tornozelo e pé. Diagnóstico e
tratamento de tumores ósseos e sarcoma de partes moles. Diagnóstico e tratamento de alongamento e reconstrução óssea.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – MÉDICO PEDIATRA:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social.
Conhecimentos específicos: Assistência ao recém-nascido de baixo peso. Distúrbios metabólicos do recém-nascido. Distúrbios
respiratórios do recém-nascido. Icterícia neonatal. Infecções neonatais. Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia
intracraniana, luxações e fraturas. Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. Aleitamento materno. Avaliação do crescimento e do
desenvolvimento normais. Imunizações. Nutrição do lactente, da criança e do adolescente. Prevenção de trauma. Anemias. Asma
brônquica. Constipação. Convulsão. Desidratação e terapia de reidratação oral. Diabetes melito. Diarreias. Distúrbios nutricionais.
Doenças infectocontagiosas. Enurese noturna. Fibrose cística. Glomerulonefrite difusa aguda. Hepatites. Hiperatividade. Infecção
urinária. Infecções de vias aéreas superiores e inferiores. Infecções do sistema nervoso central. Insuficiência cardíaca. Leucemia
linfocítica aguda. Parasitoses. Problemas dermatológicos mais comuns. Problemas ortopédicos mais comuns. Raquitismo. Refluxo
gastresofágico. Sepse. Sibilância do lactente (―lactente chiador‖). SIDA/infecção pelo HIV. Síndrome da criança maltratada. Síndrome
da morte súbita da criança. Síndrome nefrótica/nefrítica. Manejo inicial de: Aspiração de corpo estranho, intoxicações agudas,
queimaduras e afogamento. Ressuscitação cardiorrespiratória: Suporte básico. Transplantes em pediatria: princípios básicos e doação
de órgãos.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).

Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social.
Conhecimentos específicos: A natureza do ultrassom. Princípios básicos. Técnicas e equipamentos. Indicações de ultrassonografia.
Doppler. Obstetrícia e ginecologia - Anatomia ultrassonográfica do saco gestacional e do embrião. Anatomia ultrassonográfica fetal.
Anatomia da idade gestacional. Anomalias fetais, propedêutica e tratamento pré-natal. Crescimento intrauterino retardado. Gestação
de alto risco. Gestação múltipla. Placenta e outros anexos do concepto. Anatomia e ultrassonografia da pélvis feminina. Doenças
pélvicas inflamatórias. Contribuição do ultrassom nos dispositivos intrauterinos. Princípios no diagnostico diferencial das massas
pélvicas pela ultrassonografia. Ultrassonografia nas doenças ginecológicas malignas. Endometriose. Estudo ultrassonográfico da
mama normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do útero normal e patológico. Estudo ultrassonográfico do ovário normal e
patológico. Ultrassonografia e esterilidade. Estudo ultrassonográfico das patologias da primeira metade da gestação. Medicina interna.
Estudo ultrassonográfico do: crânio, olho, órbita, face e pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen superior (fígado, vias
biliares, pâncreas e baço), retroperitônio. Estudo ultrassonográfico da cavidade abdominal vísceras ocas, coleções e abcessos
peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – MÉDICO NEUROLOGISTA:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).
Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social.
Conhecimentos específicos: Neuroanatomia. Fisiopatologia do sistema nervoso. Semiologia neurológica. Neuropatologia básica.
Genética e sistema nervoso. Cefaleias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior. Disgenesias do sistema nervoso.
Alterações do estado de consciência. Transtornos do movimento. Transtornos do sono. Doenças vasculares do sistema nervoso.
Doenças desmielinizantes. Doenças degenerativas. Doenças do sistema nervoso periférico. Doenças dos músculos e da placa
neuromuscular. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças tóxicas e metabólicas. Epilepsias. Manifestações neurológicas das
doenças sistêmicas. Neurologia do trauma. Tumores do sistema nervoso. Urgências em neurologia. Indicações e interpretação de:
eletroencefalograma, eletroneuromiografia, líquidocefalorraqueano, neuroimagem, potenciais evocados. Ética profissional.
ESPECÍFICA PARA O CARGO - MÉDICO SAÚDE MENTAL:
Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico diferencial e tratamentos das patologias
evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia. Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes
mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do exame físico. Diagnóstico sindrômico.
Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar – extra pulmonar. Avaliação clinica da
função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas).
Conhecimento sobre saúde pública: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social.
Conhecimentos específicos: Neurotransmissores; Sono. Importância na Neuroimagem no diagnóstico psiquiátrico. Genética.
Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos da epilepsia. Diagnóstico e aspectos neuropsiquiátricos das doenças infecciosas,
oncológicas, autoimunes, endócrinas e traumáticas. Percepção e cognição. Sociologia e psiquiatria. Epidemiologia. Psicanálise.
Abordagens em psicoterapia. Teorias da personalidade e psicopatologia. Exame do paciente psiquiátrico e manifestações clínicas de
transtornos psiquiátricos. Classificação dos transtornos mentais. Síndrome confusional aguda devido a uma condição médica geral;
Transtornos relacionados a substâncias – uso, abuso e dependência química. Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.
Transtornos do humor. Transtornos de ansiedade. Síndromes somáticas funcionais (antigamente denominados transtornos
psicossomáticos). Reações de adaptação ao estresse. Interconsulta em Psiquiatria. Emergências psiquiátricas. Terapias biológicas em
Psiquiatria (incluindo eletroconvulsoterapia). Psiquiatria infantil. Retardo mental. Transtornos da aprendizagem, comunicação e
linguagem. Psiquiatria geriátrica. Psiquiatria hospitalar e comunitária. Psiquiatria forense. Psicofarmacologia. Aspectos do modelo da
assistência psiquiátrica.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – MOTORISTA – CÂMARA MUNICIPAL:
Direção defensiva, segurança no trânsito, primeiros socorros, legislação de trânsito: código de trânsito brasileiro, resoluções do
DENATRAN e do CONTRAN, meio ambiente, relacionamento interpessoal e sinalização viária: auditiva, gestual, luminosa, vertical,
horizontal e dispositivos de sinalização;
ESPECÍFICA PARA O CARGO – NUTRICIONISTA:
Conhecimentos sobre saúde pública: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto
pela saúde. Políticas de Saúde.
Conhecimentos específicos: Fisiologia e Fisiopatologia aplicadas à Nutrição. Nutrição normal: balanço de nitrogênio, recomendações
nutricionais, cálculo energético, dietas equilibradas. Nutrição nos ciclos vitais; nutrição materno-infantil; aleitamento natural; gestação e
lactação; crescimento e desenvolvimento; alimentação da gestante e da nutriz; alimentação na infância e na adolescência; alimentação
do idoso. Doenças nutricionais: desnutrição calórico-proteica, carências nutricionais. Dietoterapia: conceitos e objetivos; dietas
hospitalares nas diferentes patologias, condições clínicas e metabólicas. Avaliação do estado nutricional: métodos e critérios de
avaliação. Métodos de assistência ambulatorial em nutrição. Noções de farmacologia: interações alimento-medicamento. Nutrição e

Saúde Pública: noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica; diagnóstico do estado nutricional
das populações; vigilância nutricional. Educação alimentar e nutricional. Técnica dietética: composição e classificação dos alimentos;
seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; higiene na manipulação de alimentos;
planejamento de cardápios: fatores relacionados. Administração de serviços de alimentação e lactários: área física e equipamentos;
planejamento e organização; supervisão e controles; cardápios para coletividades sadias e doentes; custos e avaliação. Microbiologia
de alimentos: toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos alimentos. Ética
Profissional.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – PSICÓLOGO:
Conhecimentos sobre saúde pública: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória.
Código de ética médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto
pela saúde. Políticas de Saúde.
Conhecimentos específicos: Desenvolvimento x aprendizagem. Cultura e personalidade: ―status‖, papel e o indivíduo. Processos de
mudanças em psicoterapia. Diferenças individuais e de classes. Teoria cognitiva de Kelly; - topologia de Lewin; - a abordagem S = R.
teorias e técnicas psicoterápicas. Teoria de personalidade: -psicanálise –Freud, Melaine Klein, Erickson; - Reich; - Jung; - Adler; Sullivan; - Horney; - Fromm; - Rogers; - entrevista psicológica. Interação social. a psicologia social no Brasil. Fatores sociais na
anormalidade. Aconselhamento psicológico. Abordagem psicológica da educação. Ética profissional. Identidade do Psicólogo
Educacional. Concepções atuais, formação e intervenção. Abordagem psicopedagógica da aprendizagem e a intervenção do Psicólogo
Educacional. Avaliação e intervenção psicopedagógicas na Escola. Dificuldades de aprendizagem: aspectos sociais, escolares,
familiares e psicodinâmicos. Dificuldades de aprendizagem: avaliação, intervenção e encaminhamentos. Relações sociais na escola:
intervenções psicológicas e educacionais. Indisciplina na escola: aspectos sociais e educacionais. Distúrbios de comportamento:
aspectos sociais, familiares e psicodinâmicos. Psicologia Educacional e sua interface com a Educação Inclusiva. Noções básicas de
psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade,
escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Saúde Pública e Código de Ética do Psicólogo: Outros
assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – FARMACÊUTICO – BIOQUÍMICO:
Farmacocinética; Biodisponibilidade, Absorção, Distribuição, Eliminação; Mecanismo de ação dos fármacos que atuam nos principais
sistemas orgânicos; Fármacos que atuam sobre a musculatura lisa; Fármacos usados no tratamento de doenças infecciosas, Agentes
antibacterianos, Antifúngicos, Antivirais, Antiparasitários; Citostáticos; Fármacos que atuam sobre o coração; Antitrombóticos;
Vasodilatadores; Diuréticos; Analgésicos antipiréticos; Anestésicos; Hormônios; Psicofármacos; Opióides e narcóticos; Antianginosos;
Anti-hipertensivos; Antídotos. Farmacotécnica: Tecnologia de sólidos orais, líquidos e semissólidos; Pomadas; Loções; Emulsões;
Suspensões; Comprimidos; Drágeas; Supositórios; Colírios; Preparações para uso injetável; Esterilização; Operações Farmacêuticas;
Pesagem; Medição de Volumes e líquidos; Acondicionamento e estabilidade das diversas formas farmacêuticas; Vias de administração
das diferentes formas farmacêuticas; Boas Práticas de Manipulação Farmacêutica (RDC 67/07). Farmácia Hospitalar: Estrutura,
organização e funções; Sistemas de distribuição de medicamentos; Seleção de medicamentos; Comissão de Farmácia e Terapêutica,
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Medicamentos Genéricos Central de Abastecimento Farmacêutico; Aquisição de
medicamentos, armazenamento e controle de estoque; Farmacovigilância; Reação Adversa a Medicamento; Nutrição Parenteral;
Pesquisa Clínica; Atenção farmacêutica; Política Nacional de medicamentos; Biossegurança; Gerenciamento de resíduos; Ética
Farmacêutica; Legislação farmacêutica: RDC67/07 RDC306/04, Portaria 344/98. RDC 417/2004. Lei 9.787/99; RDC84/02; RDC 44/10;
Vias de administração de drogas, farmacocinética, farmacologia do sistema nervoso autônomo, farmacologia do sistema nervoso
central, anestésicos locais, antitérmicos, analgésicos, antinflamatórios não esteroidais, anti-ulcerosos, farmacologia cardiovascular,
antibióticos, antifúngicos, antivirais, quimioterápicos, antiparasitários, anticoagulantes e antianêmicos. Avaliação da qualidade dos
medicamentos, ensaio-limite, identificação de funções e grupos químicos, análise de grupos funcionais, preparação e aferição de
soluções tituladas. Fundamentos e aplicações dos processos volumétricos de neutralização, oxirredução e precipitação, análise de
matérias-primas e de formas farmacêuticas. Terapêutica antirretroviral, drogas antirretrovirais usadas no tratamento de infecções pelo
HIV em adultos, principais interações medicamentosas. Soluções tituladas, diluições, normalidade e molaridade.
Conhecimento sobre saúde publica: Constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS sistema único de saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – ODONTÓLOGO:
Patologia e diagnóstico oral; Cirurgia Buco Maxilo Facial; Prótese Dentária; Procedimentos Clínicos – Integradas; Farmacologia e
Terapêutica Aplicada a Odontologia; Radiologia oral e Anestesia; Odontologia social e preventiva; Odontologia legal; Odontopediatria e
Ortodontia; Materiais Dentários; Dentística Operatória; Anestesia oral: técnicas, anestésicos, indicações e contra indicações, acidentes,
medicação de urgência; Atenção à saúde bucal do idoso e da criança; Biossegurança, ergonomia e controle de infecção no consultório;
Cariologia: etiologia, epidemiologia, progressão e controle da cárie dentária; Cimento ionômero de vidro de alta viscosidade:
características e técnica de manipulação; Confecção de coroas provisórias em acrílico; Dentística: restaurações com ionômero de vidro
e resina composta, restaurações complexas com amálgama; Diagnóstico, tratamento e controle dos principais problemas periodontais,
técnicas de raspagem; Doença periodontal: etiologia, epidemiologia, diagnóstico e tratamento; Epidemiologia em saúde bucal;
Estratégia de Saúde da Família; Farmacologia aplicada à odontologia; Flúor: uso racional, toxicologia; Fluorose dentária: diagnóstico e
tratamento; Infecções bacterianas, virais e micóticas: diagnóstico e tratamento; Organização de modelos assistenciais em odontologia;
Planejamento e organização de serviços assistenciais de odontologia; Políticas de saúde bucal no Brasil; Principais manifestações
bucais de doenças sistêmicas: diagnóstico e tratamento; Princípios básicos de oclusão; Confecção e adaptação de prótese total e
parcial removível; Princípios da radiologia odontológica: Indicações, técnicas e interpretação; Procedimentos cirúrgicos de pequeno e
médio porte: exodontia simples e complexas; Processos agudos na cavidade bucal: diagnóstico e tratamento; Tratamento conservador
do complexo dentina/polpa; Tratamento Restaurador Traumático: conceito, abordagem, materiais restauradores adesivos com
abordagem de mínima intervenção Traumatismos e imobilizações dentárias.
Conhecimento sobre saúde publica: Constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. -

Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS sistema único de saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – FISIOTERAPEUTA:
Avaliação respiratória e tratamento; Fisioterapia para o paciente em quadro agudo na unidade de terapia intensiva respiratória;
Fisioterapia para a criança com disfunção respiratória; Fisioterapia no pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca e abdominal alta;
Classificação das técnicas de tratamento facilitadoras e inibidoras mais utilizadas; Estratégias para avaliação e planejamento do
tratamento de problemas musculoesqueléticos; Treinamento da marcha com dispositivos auxiliares; Introdução ao exercício
terapêutico; Princípios para o tratamento de tecido mole, osso e problemas pós-cirúrgicos; Fisioterapia nos problemas ortopédicos e
traumatológicos; Princípios do exercício aeróbico; Ficar em pé precocemente; Vencendo a limitação dos movimentos, contraturas e
deformidades; Avaliação funcional fisioterapêutica. Problemas de ombro ligados à hemiplegia; Fisioterapia no paciente com doença
cardíaca e pulmonar; Fisioterapia no doente neurológico; Ética profissional. Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos.
Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de
atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das
anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de
atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas, crônico-degenerativas e as condições de vida); papel
dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar em saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumatoortopedia. Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em
Queimaduras. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em
Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção:
modelos alternativos de atenção à saúde. Fisioterapia em Geriatria. Amputados. Pacientes portadores de problemas psíquicos.
Conhecimento sobre saúde publica: Constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS sistema único de saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCADOR FÍSICO:
Conhecimentos específicos: A educação física no Brasil - sua história; A importância social da Educação física: na escola, no lazer,
na formação do indivíduo e na transformação social; desenvolvimento psicomotor; A educação física no desenvolvimento infantil, no
ensino fundamental; As relações entre a Educação física e as outras disciplinas; Lúdico, o jogo, criatividade e a cultura popular. O lazer
enquanto elemento pedagógico; Avaliação em educação física; Organização e legislação do ensino da educação física; Conhecimento
das regras dos esportes em geral e treinamentos esportivos. Educação Física: Histórico, Legislação, Características e Importância
Social. Aspectos curriculares da Educação Física escolar: Diretrizes Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais para o
ensino da Educação Física, Habilidades a serem desenvolvidas na educação física. Abordagens pedagógicas da Educação Física na
escola. Aprendizagem e desenvolvimento no processo de ensino da educação física. Elementos organizativos do ensino da Educação
Física: objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação escolar. O planejamento do trabalho pedagógico. Educação Física e Educação
Especial. Princípios norteadores para o ensino da Educação Física: inclusão, diversidade, ludicidade, reflexão crítica do esporte,
valores éticos e estéticos. A Educação Física como instrumento de comunicação, expressão, lazer e cultura. A Educação Física e a
pluralidade cultural. Espaços, materiais e equipamentos nas aulas de Educação Física. O Jogo no processo de ensino Educação
Física: Concepção de Jogo; Jogos Cooperativos, Recreativos e Competitivos; Jogo Simbólico; Jogo de Construção; Jogo de Regras;
Pequenos e Grandes Jogos; Jogos e Brincadeiras da Cultura Popular. Desportos: Regras, organização de competições e
aprendizagem dos principais desportos aplicados na escola. Esportes: individuais e coletivos. Técnicas e táticas. Regras e
penalidades. Ginásticas: de manutenção da saúde, aeróbica e musculação; de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de
preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Organização de eventos
esportivos; Dimensão Social do esporte; Jogos de Tabuleiros. Anatomia: Anatomia do corpo humano. Planos e eixos anatômicos.
Sistema esquelético. Sistema articular. Sistema muscular. Sistema nervoso. Sistema circulatório. Sistema respiratório. Cinesiologia:
Conceitos. O esqueleto, as articulações e os músculos. Estudo do equilíbrio. Alavancas. Estudo dos movimentos dos diferentes
seguimentos corporais. Estudo da postura. A cinesiologia no esporte. Fisiologia geral e do exercício: Fisiologia celular. Fisiologia do
sistema nervoso. Fisiologia muscular. Fisiologia cardiovascular. Metabolismo. Termorregulação. Bioenergética e metabolismo do
exercício. Vias de produção de ATP. Respostas hormonais ao exercício. Testes de esforço. Composição corporal. Prescrição de
exercícios. Adaptações fisiológicas ao exercício e ao treinamento sistemático. Diabetes e atividade física. Hipertensão e atividade
física. Obesidade e atividade física. Cardiopatias e atividade física. Osteoporose e atividade física. Mulher e atividade física. Criança e
atividade física. Terceira idade e atividade física. Características, progressão, princípios de reabilitação e benefícios da atividade física
em crianças, adultos, idosos: disfunções e lesões osteomioarticulares, doenças neuromusculares, lesões medulares (traumáticas ou
congênitas), lesões encefálicas (traumáticas ou congênitas). Medidas e avaliação em educação física: Definição e objetivos.
Conceituação de testes, medidas e avaliação. Seleção de testes e medidas. Instrumentos de medidas e avaliação. Biometria.
Avaliação da aptidão física e composição corporal. Somatotipia. Avaliação postural. Bioestatística. Treinamento esportivo: Princípios do
treinamento. Metodologias de treinamento. Planejamento e periodização. Treinamento dos fatores do condicionamento físico - força,
capacidade aeróbica, potência, flexibilidade, velocidade, agilidade, equilíbrio, tempo de reação. Avaliação do treinamento.
Aprendizagem motora: Conceitos básicos. O domínio motor e a natureza da aprendizagem. Fases da aprendizagem. Sensação e
percepção. Atenção. Memória. Controle do movimento. Diferenças individuais. Conhecimento de resultados. Transferência de
aprendizagem. Considerações sobre a prática. Motivação. Teorias da aprendizagem motora. Crescimento e desenvolvimento motor:
Visão geral do crescimento e desenvolvimento motor. Teorias do desenvolvimento humano. Classificações etárias do desenvolvimento
humano. Classificação das habilidades motoras. Fases do desenvolvimento motor. Fatores que afetam o crescimento e o
desenvolvimento motor. Desenvolvimento motor na infância, adolescência e idade adulta. Psicologia do esporte: conceitos básicos.
Abordagens psicológicas - humanistas, cognitivo desenvolvimentistas, comportamentais, psicossociais. Psicologia da criança.
Conceitos de aprendizagem. Psicologia do desenvolvimento. Desenvolvimento psicomotor. Desenvolvimento da linguagem. Motivação
e aprendizagem. Concentração. Liderança.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – PEDAGOGO SOCIAL/PROFESSOR:
Conhecimentos Específicos: Alfabetização e Letramento. Princípios do sistema alfabético de escrita, práticas sociais de leitura e
escrita, oralidade, compreensão leitoral. Abordagem holística dos conteúdos do ensino fundamental. Avaliação. Concepção de
desenvolvimento e Aprendizagem. Educação Especial. Educação Infantil: etapas do desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos. Escola
e educação. Etapas do desenvolvimento psicomotor. Ética e cidadania. Estatística Aplica (média e desvio padrão). Filosofia da

Educação. Concepções liberais e progressistas da educação: contribuições e limites. Função social da escola. Construtivismo.
Principais teóricos da Educação e suas contribuições: Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, Froebel, Wallon, Pestalozzi, Dewer, e Paulo
Freire. Currículo. Didática. Planejamento. Plano de aula-objetivo. Métodos e Técnicas de Ensino. Metodologia de Ensino e
Aprendizagem. Projeto Político Pedagógico. Psicologia da Educação. Qualidade na Educação. Recursos de ensino. Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil. Sociedade, Estado e Educação Escolar. Temas transversais. Teoria do desenvolvimento
humano e suas distintas concepções, teorias da aprendizagem. Língua portuguesa: o texto: apreensão de ideias básicas e acessórias.
Interpretação de ideias sugeridas por imagens. Metodologia da linguagem: objetivos do trabalho com a linguagem verbal na escola.
Usos, funções e valores sociais da linguagem oral e da escrita. Linguagem: variação linguística; interlocução. O professor, o aluno e o
processo de elaboração de textos escritos. A construção da leitura e da escrita. A arte na escola. Matemática: a construção dos
conceitos matemáticos. Sistema de numeração em diferentes bases. Situações problemas envolvendo as quatro operações e suas
propriedades. Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Medidas de comprimento: superfície, volume,
massa, capacidade. Tratamento de informações. Múltiplos e divisores. Metodologia do ensino de matemática. Ciências: água, ar e solo
– características físicas, químicas e biológicas e suas relações nos ecossistemas. Sol – fontes de energia e processos energéticos
vitais na natureza. Transformações dos materiais na natureza. Seres vivos – suas relações e interações ambientais, cadeia e teia
alimentar. Corpo humano: higiene, alimentação, estrutura, funções, reprodução e sexualidade. Meio ambiente. Impactos ambientais –
manejo e conservação. Lixo. Poluição. Metodologia fundamentada nos parâmetros curriculares. Estudos sociais: Economia e política
no Brasil colônia, no Império e na República – colônia, império, república. Principais problemas socioeconômicos, desigualdades
regionais no Brasil de hoje. Brasil: principais aspectos geográficos e econômicos. Espaço e tempo: localização, organização,
representação. Tempo físico. Linha de tempo. Mapas e globo terrestre. História da Educação: interdições e tensões ontem e hoje.
Jogos, brincadeiras e psicomotricidade. Habilidades, Competências e Atitudes referentes ao cargo. Legislação Pedagógica: FUNDEB –
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Lei nº 11.494 de 20 de
junho de 2007. Constituição Federal de 1988, Capítulo III, Seção I – Da Educação Art. nº 205 a 214. Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica - Resolução CNE/CEB nº 4 de 13/07/10. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil Resolução CNE/CEB nº 5 de 17/12/09; Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos - Resolução nº
7, de 14 de dezembro de 2010; ECA Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069 de 13 de Julho de 1990. Lei das Diretrizes e
Bases da Educação Nacional Lei nº. 9394 de 20 de Dezembro de 1996. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). PNE Plano
Nacional de Educação Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – PROCURADOR:
Direto Constitucional: Princípios fundamentais, Direitos e garantias fundamentais, Organização do Estado, Organização dos Poderes,
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, Ordem Econômica e Financeira, Ordem Social. Direito Orçamentário: Finanças
Públicas: Dos orçamentos; Lei 4320/64. Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo,
Poderes da Administração Pública, Atos Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação e Contratos Administrativos,
Responsabilidade Civil do Estado, Intervenção do Estado na Propriedade. Lei de Improbidade Administrativa. Convênios
Administrativos. Direito Tributário: Princípios do Direito Tributário, Competência Tributária, Tributos em espécie, Obrigação Tributária,
Crédito Tributário, Administração Tributária, Lei 6.830/1980. Direito Civil: Das Pessoas Naturais e Jurídicas, Do domicílio, Dos Bens,
Dos Fatos Jurídicos, Da Prescrição e Decadência, Da Prova, Da Responsabilidade Civil Direito Processual Civil: Teoria Geral,
Jurisdição e da Ação, Partes e Procuradores, Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça, Atos Processuais, Formação, Suspensão
e Extinção do Processo, Procedimento Ordinário, Recursos, Processo de Execução, Processo Cautelar.
ESPECÍFICA PARA O CARGO– DESENHISTA TÉCNICO:
Materiais e instrumentos empregados em desenho técnico. Desenho geométrico, cálculo de área e volume. Escalas em desenho
técnico: definições, escalas numéricas e gráficas, cálculos, aplicações em engenharias e arquitetura. Folhas empregadas em desenho
técnico: layout, dimensões e dobramento; Legenda. Aplicação de linhas e textos em desenhos técnicos: definições e normas da ABNT.
Esboços ou croquis. Cotagem em desenhos técnicos: definições e normas da ABNT. Vistas ortográficas e perspectivas. Cortes, seções
e hachuras aplicados a desenhos técnicos. Desenho arquitetônico: terminologia, planta baixa, cortes, planta de situação, diagrama de
cobertura, fachadas e detalhamentos. Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos e de projetos complementares. Desenho
assistido por computador: AutoCAD 2012 (versões em inglês e português) – instalação, configurações e conceitos básicos, comandos
de criação de desenhos e visualização, sistemas de coordenadas cartesianas e polares, criação e edição de layers, comandos de
modificação de desenhos, comandos e formatação de contagens, inserção e formatação de textos, utilização de bibliotecas e símbolos,
utilização e associação de cores de linhas e espessuras de penas, formatação de escalas, plotagem e impressão. Orçamento de
obras. Materiais e técnicas de construções. Noções sobre elaboração de anteprojeto e projeto de construção civil. Desenhos de plantas
e cortes de edificações e componentes dos edifícios; Leitura, interpretação e produção de desenhos de arquitetura, de estruturas, de
fundações, de instalações prediais em geral e de topografia. Planejamento e controle de obras: Organização de canteiros de obras;
Quantificações de materiais e serviços; Orçamentos; Vistorias técnicas e fiscalização de obras; Processos de compra e de controle de
materiais; Licitações e contratos administrativos; Cronogramas. Materiais de construção: Características dos materiais de construção;
Controle tecnológico. Topografia: Equipamentos de topografia; Levantamentos topográficos; Desenho topográfico; Cálculos
topográficos. Elementos de mecânica estrutural: Reconhecimento de tipos de estruturas; Identificação de componentes das estruturas;
Sistemas de cargas; Fundamentos das estruturas de concreto armado. Noções de segurança e higiene do trabalho. Desenho assistido
em computador.
ESPECÍFICA PARA O CARGO– ELETROTÉCNICO:
Eletricidade: Grandezas elétricas, materiais elétricos e magnéticos, componentes elétricos básicos, circuitos elétricos de CC e CA,
instrumentos de medição e controle, potência em CA, fator de potência e sua correção, circuitos trifásicos, subestações elétricas,
transformadores, motores elétricos CC e CA e seus respectivos acionamentos, lâmpadas e seus respectivos acionamentos,
fornecimento de energia elétrica, aterramento e instalações elétricas. Eletrônica Analógica e de Potência: componentes básicos
(diodos, TJB, amplificadores operacionais, SCR, DIAC, TRIAC, IGBT, GTO, MOSFET), circuitos de fontes CC e outras aplicações
práticas, inversores e conversores de frequência. Eletrônica Digital: sistemas de numeração, circuitos combinacionais e sequenciais
básicos. Fontes chaveadas, estabilizadores de tensão alternada, chaves de partida eletrônica, inversores e conversores de frequência.
Manutenção eletroeletrônica: tipos de manutenção, transformadores, subestações elétricas, iluminação e motores elétricos. 6. Normas
Técnicas: NBR 5410, NBR 5413, NBR 5419, NBR 14039. NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM:
Ética profissional; Higiene e Profilaxia; Segurança no Trabalho; Relações humanas no trabalho; Farmacologia; Epidemiologia e
estatística aplicada à saúde do trabalhador; Doenças ocupacionais; Enfermagem no trabalho; Atendimento de emergência e primeiros

socorros; Psicologia aplicada; Enfermagem neuropsiquiátrica; Enfermagem em Saúde pública; Enfermagem cirúrgica; Enfermagem
médica; Nutrição e dietética; Microbiologia e parasitologia; Anatomia e fisiologia humanas. Outros assuntos relacionados diretamente
com a área de atuação do cargo. Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução
das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde.
Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto
pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do
paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – TÉCNICO EM FARMÁCIA:
Noções sobre forma, fórmula, concentração, vias de administração, posologia e tipos de medicamentos. Aspectos gerais da
preparação e controle de formas farmacêuticas sólidas (comprimidos, drágeas, cápsulas e pós). Aspectos gerais da preparação e
controle de formas farmacêuticas semi-sólidas (pomadas, cremes e géis). Aspectos gerais da preparação e controle de formas
farmacêuticas líquidas (soluções, xaropes, suspensões, tinturas). Aspectos técnicos relacionados ao acondicionamento, armazenagem
e conservação de medicamentos e cosméticos. Métodos de purificação da água usada na preparação de medicamentos. Preparação
de soluções grosseiras e exatas (soluções reagentes e volumétricas, diluições); determinação da concentração das soluções. Aspectos
gerais relacionados aos processos de pesagem e medidas de volume (balanças, vidraria volumétrica e graduada). Aspectos
fundamentais relacionados a análises titulométricas. Emprego, limpeza e conservação de vidraria; equipamentos e materiais mais
utilizados no processo de fabricação e controle de medicamentos e cosméticos. Separação de fases em farmácia (filtração, decantação
e centrifugação). Conceito dos principais grupos farmacológicos de medicamentos: antibióticos, diuréticos, anticoagulantes,
analgésicos, anti-inflamatórios, antineoplásicos, anti-hipertensivos, ansiolíticos, antidepressivos, antivirais, antissépticos. Noções sobre
controle de infecções hospitalares. Noções sobre saúde pública e epidemiologia. Biossegurança. Conhecimento sobre saúde publica:
constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação
legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em
saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de
saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – TÉCNICO EM FINANÇAS: Direto Constitucional: Princípios fundamentais, Direitos e garantias
fundamentais, Organização do Estado, Organização dos Poderes, Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, Ordem
Econômica e Financeira, Ordem Social. Direito Orçamentário: Finanças Públicas: Dos orçamentos; Lei 4320/64. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Direito Administrativo: Princípios do Direito Administrativo, Poderes da Administração Pública, Atos
Administrativos, Bens Públicos, Serviços Públicos, Licitação e Contratos Administrativos, Responsabilidade Civil do Estado.
Contabilidade Geral: conceito, objeto, finalidade, campo de aplicação e seus usuários; Princípios de Contabilidade; Regimes
Contábeis: Competência, Caixa; Escrituração: conceito, método de escrituração, lançamentos, elementos essenciais e fórmulas de
lançamentos; Contabilidade Pública: conceito, objeto, objetivo, campo de atuação e sistemas (orçamentário, financeiro, patrimonial e
de compensação); Patrimônio Público: conceito, bens públicos, inventário e as suas variações patrimoniais: aspectos patrimoniais,
entidades que compõem a administração direta e indireta e contabilização; Regimes Contábeis: conceito e tipos de regimes (caixa,
competência e misto); Orçamento Público: definição, processo de planejamento-orçamento: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO); Lei de Orçamento Anual (LOA); Princípios Orçamentários: Programação, universalidade, unidade, anualidade,
equilíbrio, exclusividade, especificação, publicidade, clareza e do orçamento bruto; Ciclo Orçamentário; Créditos adicionais; Receita
Pública; Despesa Pública; Restos a pagar; Regime de adiantamento; Balanços; Plano de Contas; Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - (SIAFI): conceito, objetivo, características e funcionalidade do sistema; Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) 16.1 a 16.10; Prestação de contas e Tomada de contas; Controle interno e
externo na Administração Pública: conceitos; tipos de controle; abordagem do controle interno; a controladoria Geral da União
(finalidade, funções, atividades), Tribunal de Contas da União (controle externo); Licitações: conceituação, modalidades, dispensa,
inexigibilidade, tipos de licitação, edital, anexos do edital, procedimento e julgamento, regimes ou formas de execução;
Responsabilidade na Gestão Fiscal (Lei Complementar 101/2000). Estatística Aplicada (média, moda e desvio padrão)
ESPECÍFICA PARA O CARGO – TÉCNICO EM BIBLIOTECA:
Biblioteconomia, documentação e ciência da informação: conceituação, princípios e evolução. A biblioteca no contexto acadêmico:
conceito e funções, missão, estrutura organizacional e operacional. Planejamento, gestão, organização, controle e avaliação. Projetos,
relatórios, manuais de serviço e procedimento. Princípios, métodos e processos de qualidade aplicados à gestão da biblioteca e seus
serviços. Comunicação: produtos de divulgação. Marketing em unidades de informação. Ambiente tecnológico: tecnologias da
informação aplicadas à gestão de acervos bibliográfico e documental. (web.2, bibliotecas digitais/virtuais, Repositórios digitais, redes
sociais, bases de dados, webQualis, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), D-Space - Sistema para criação e
implementação de repositórios digitais. etc). Sistemas eletrônicos de empréstimo de documentos e preparo do documento para
empréstimo. Usuário: caracterização, políticas e processos de inserção no ambiente informacional; capacitação e desenvolvimento de
competência informacional do usuário. O profissional bibliotecário, regulamentação do exercício profissional e a ética profissional.
Meios e processos de comunicação científica.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA:
Organização da sala de Imobilizações; Preparo do paciente para o procedimento; Confecção de imobilizações: Aparelhos de
imobilização com material sintético; Aparelhos gessados circulares; Goteiras gessadas; Esparadrapagem; Enfaixamento; Tração
cutânea; Colar cervical; Uso da serra elétrica, cizalha e bisturi ortopédico; Salto ortopédico; Modelagem de coto; Fender e frisar o
aparelho gessado; Abertura de janelas no aparelho gessado. Conhecimento sobre saúde publica: constituição da república federativa
do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação
com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da
população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta
dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS - sistema único de saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – TÉCNICO EM LABORATÓRIO:
Conhecimento sobre saúde publica: Constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil.
SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e
prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS sistema único de saúde. Ética e trabalho. Conhecimentos Específicos: Técnicas de coleta; exame de urina. Exame de líquido céfalo-

raquidiano; exame de sêmen humano; descarte de materiais utilizados na coleta e tratamento de amostras contaminadas; fotometria
de chama: aplicação dos conhecimentos de preparo de soluções. Introdução à hematologia. Preparação de meios de cultura para
crescimento bacteriano. Coleta do material para realização do exame. Noções elementares do funcionamento do laboratório.
Identificação, conservação e manuseio de materiais biológicos; ética no laboratório de patologia clínica; controle de qualidade no
laboratório de patologia clínica; identificação, manuseio e preparo dos materiais para as análises laboratoriais; orientações e
esclarecimentos ao paciente; conscientização dos cuidados necessários (pessoal e material) no laboratório de patologia clínica;
manuseio e conservação dos aparelhos e equipamentos de laboratório; limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental; outros
assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Estatística aplicada: cálculo de média e desvio padrão.
ESPECÍFICA PARA O CARGO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA:
Osteologia. Artrologia. Miologia. Membros superiores e inferiores: grupos musculares, inervação, vascularização, esqueleto e
articulações. Tórax. Abdome. Sistema neurológico patologia de doenças. Processos inflamatórios. Neoplasias e oncologia. Traumas.
Propedêutica do radiodiagnóstico. Rotinas de preparo da sala e materiais para exames radiográficos. Rotinas para a realização de
exames radiográficos de membros superiores, inferiores, de tórax e abdome, da coluna vertebral, do crânio e face. Formação e
caracterização da imagem radiográfica. Unidade radiográfica básica. Unidades radiográficas especiais. Epistemologia da proteção
radiológica. Fundamentos de dosimetria e radio biologia. Portaria n.º 453/98 e legislação sanitária do ministério da saúde. Radiação
não ionizante. Procedimentos radiográficos especiais: técnicas radiográficas em urografia excretora, uretrocistografia, trânsito
intestinal, enema opaco, dacricistografia, sialografia, colangiografia. Radiografias de urgência e traumatizados. Exames pediátricos.
Radiografias de urgência e traumatizados. Procedimentos de diagnóstico por imagens realizadas em centros cirúrgicos/UTIs.
Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. Informática
aplicada ao diagnóstico por imagem. Protocolos de operação de equipamentos de aquisição de imagem. Outros assuntos relacionados
diretamente com a área de atuação do cargo. Composição de filmes e écrans: relações entre ambos; funções dos écrans. Métodos de
processamento químico de películas radiográficas por meios automáticos e manuais. Rotinas de limpeza e conservação dos sistemas
de processamento químico de filmes. Critérios de avaliação da qualidade das imagens. Procedimentos técnicos em câmara escura e
câmara clara. Administração de serviços de radiodiagnóstico. Legislação do exercício profissional: Lei nº 7.394/85 e Decreto nº
92.790/86. Recursos de informática e técnicas de arquivamentos utilizados no serviço de radiodiagnóstico. Rotinas de procedimentos
em radiodiagnóstico. Controle de qualidade em radiodiagnóstico. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do
cargo. Conhecimento sobre saúde publica: Constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no
Brasil. SUS: conceitos, fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural
e prevenção de doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de saúde. SUS sistema único de saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Sistema imunológico, Anatomia e funcionamento do corpo humano e dentes Ergonomia aplicada à Odontologia Técnicas auxiliares de
Odontologia - Doenças infecciosas de interesse odontológico - Prevenção e controle de infecção cruzada em Odontologia - Relações
humanas Placa Bacteriana, cárie dental, dieta, flúor e selantes Doenças periodontais - Educação em saúde Epidemiologia da cárie e
doença periodontal Ética Profissional Biossegurança - Higiene bucal - Instrumentais, Materiais e Equipamentos - Odontologia Social Fundamentos de enfermagem. Conhecimento sobre saúde publica: Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população O pacto pela saúde. Políticas de Saúde. - Sistema Único
de Saúde. Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos direitos do paciente. Políticas de Saúde. SUS - Sistema Único
de Saúde. Ética e trabalho.
ESPECÍFICA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Conceitos de processamento de dados. Sistemas Operacionais e ferramentas. Conhecimentos básicos em redes de computadores.
Elementos de Teleprocessamento. Cabos (metálicos e ópticos) e conectores de redes de computadores. Meios de comunicação de
dados. Componentes de redes de computadores: Hubs, Switches, Repetidores e Roteadores. Cabeamento Estruturado. Protocolos de
comunicação de dados. Modelos OSI e Internet. Principais Aplicações/Serviços do modelo Internet (TCP/IP). Montagem e configuração
de Hardware e periféricos. Instalação e configuração de periféricos/adaptadores. Conhecimentos básicos de Organização e Arquitetura
de Computadores. Instalação, suporte e customização de Sistemas Operacionais, Clientes Telnet e SSH, Antivírus, Microsoft Office e
Open Office, Navegadores da Internet. Domínio do ambiente Windows. Domínio das ferramentas do Microsoft Office e Open Office.
Suporte a clientes utilizando módulos de controle remoto. Configuração local de redes de computadores em ambiente Windows.
Criação e recuperação de Backup/cópias de segurança. Noções gerais de utilização de Internet. Utilização do correio eletrônico. Redes
sem fio: Características, Segurança, Padrões. Política de segurança. Senhas. Firewall. Políticas para acesso remoto. Redes privadas
virtuais.
ESPECÍFICA PARA MÉDICO DO TRABALHO: Conhecimentos básicos clínicos: interpretação clinica do hemograma, diagnostico
diferencial e tratamentos das patologias evidenciadas, infecções urinárias. Doença úlcero-péptica. Parasitoses intestinais. Diarreia.
Hepatopatia induzida por drogas. Diabetes mellitus. Diagnostico diferencial das dislipidemias. Alcoolismo. AIDS e suas complicações.
Dengue. Lesões elementares da pele. Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Acidente vascular cerebral. Interpretação do
exame físico. Diagnóstico sindrômico. Interpretação de exames complementares básicos. Asma brônquica. Tuberculose pulmonar –
extra pulmonar. Avaliação clinica da função renal. Importância clinica do exame simples de urina (eas). Conhecimento sobre saúde
publica: constituição da república federativa do Brasil – saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil. SUS: conceitos,
fundamentação legal, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de
doenças. Vigilância em saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de notificação compulsória. Código de ética
médica. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os conselhos de saúde. O pacto pela saúde.
Políticas de Saúde. Conhecimentos específicos: Processo saúde-doença e trabalho; Trabalho e Saúde Mental; Toxicologia
Ocupacional; Vigilância em ambientes de trabalho; Doenças Relacionadas ao trabalho prevalentes em nosso meio (Distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho, Dermatoses ocupacionais, Pneumopatias ocupacionais, Perda de Audição Induzida pelo
Ruído, Pneumopatias ocupacionais, Efeitos da exposição a radiações, Exposição ocupacional a material biológico-perfuro-cortantes e
aéreos, Intoxicação por Agrotóxicos, Doenças mentais relacionadas ao trabalho); Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina
do Trabalho; CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho; Plano de Benefícios da Previdência Social; Perfil Profissiográfico
Previdenciário; Organização da Atenção a Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde; Ética Médica; Legislação Previdenciária;
Gestão de Serviços de Medicina do Trabalho. Código de Ética do Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de

saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória.
Preenchimento de Declaração de Óbito.

ANEXO IV
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA
À Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno e ao Instituto Exatus Ltda ME.
Nome Completo do interessado:________________________________________________________________________________
Cargo n°:_______ Nome completo do cargo:________________________________________________________________________
RG: _______________________________________
CPF: ________________________________________
Número de NIS: _____________________________________
A pessoa qualificada acima, através deste requerimento solicita isenção da taxa de inscrição do Concurso Público da Prefeitura
Municipal de Pimenta Bueno como hipossuficiente, sendo que se responsabiliza civil e criminalmente pelas informações prestadas e
compromete-se em manter-se informada quanto ao deferimento ou não da isenção da inscrição, estando ciente que caso tenha o
pedido de isenção indeferido terá que efetuar o pagamento dentro do prazo limite de vencimento do boleto. Declara ainda que
preencheu corretamente a ficha de inscrição no site da empresa realizadora do concurso, para que caso sua isenção seja deferida,
sua inscrição possa ser confirmada.

Pimenta Bueno, Rondônia, ____ de _________ de 2016.
____________________________
Assinatura do Interessado

EDITAL Nº. 05/2016
ANEXO V
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS
CRITÉRIOS DETALHADOS DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO MOTORISTA – CÂMARA MUNICIPAL
Durante teste de percurso de rua elencado no item 12.2.1 do edital, os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos, sendo que
cada infração cometida, será descontado os pontos correspondente a tal infração:
Infrações
Pontos
1. Avançar a via preferencial
-12
2. Avançar sobre o meio fio
-12
3. Conduzir o veículo com apenas uma das mãos sem justificativa
-12
4. Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória e/ ou avançar a via preferencial, sem ter antes
-12
parado o veículo.
5. Desobedecer o limite mínimo permitido pela via
-12
6. Estacionar o veículo em desacordo com a legislação de trânsito
-12
7. Exceder a velocidade indicada na via
-12
8. Provocar acidente durante a realização do exame
-12
9. Usar a contramão de direção
-12
10. Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave
-8
11. Desobedecer à sinalização da via, autoridade de trânsito, ou do avaliador
-8
12. Estacionar a uma distância superior a um metro do meio fio
-8
13. Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele
-8
14. Não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o veículo vai
-8
entrar, ou ainda quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal
15. Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção
-8
16. Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente
-8
17. Não usar devidamente o cinto de segurança
-8
18. Perder o controle da direção do veículo em movimento
-8
19. Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias
-4
20. Desengrenar o veículo nos declives
-4
21. Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso, ou repicar acelerador
-4
22. Entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro
-4
23. Estacionar a uma distância superior a meio metro até um metro do meio fio
-4
24. Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre
-4
25. Fazer conversão incorretamente
-4
26. Fazer conversões com a embreagem acionada
-4
27. Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova
-4
28. Realizar frenagens ou acelerações bruscas.
-4
29. Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima
-4
30. Usar buzina sem necessidade ou em local proibido
-4
31. Usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens ou nas reduções
-4
32. Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor
-2
33. Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento
-2
34. Dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada
-2
35. Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores
-2
36. Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado
-2
37. Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro
-2
38. Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo
-2
CRITÉRIOS DETALHADOS DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA OU RETRO
ESCAVADEIRA, OPERADOR DE PATROL, OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS, OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA
Durante a realização da tarefa elencada no item 12.2.1 do edital, os candidatos serão avaliados nos seguintes quesitos, sendo que
cada infração cometida, será descontado os pontos correspondente a tal infração:
Itens
Pontos
1- Não efetuar o corte do material de forma correta
-10
2- Perder o controle da direção da máquina em movimento
-10
3- Operar o motor da máquina de forma inadequada para as condições diversas do local e do clima.
-10
4- Realizar manobras com risco à segurança
-10
5- Acionar o dispositivo de alarme sonoro desnecessariamente ou não acioná-lo quando necessário
-10
6- Descer da máquina sem acionar freio de mão/trava de segurança e desengatá-la
-5

7- Aceleração ou frenagens bruscas
8- Bater ou raspar a pá no chão sem estar em operação
9- Deixar de soltar o freio de mão (trava de segurança) antes de iniciar o movimento.
10- Não usar devidamente o cinto de segurança ou ajustar incorretamente o banco da máquina destinado ao
operador
11- Não usar a aceleração adequada para a realização do serviço
12- Dificuldade notória em iniciar o serviço
13- Falta de habilidade em operar a máquina
14- Não deixar a pá / lâmina nivelada ao final da operação
15- Não retornar a máquina ao ponto de origem
16- Interromper o funcionamento do motor
17- Colocar a máquina em movimento sem observar as cautelas necessárias
18- Fazer manobras incorretamente
19- Dar partida ao motor da máquina com a engrenagem de tração ligada
20- Tentar movimentar a máquina com a engrenagem de tração em ponto neutro
21- Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta

-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5

EDITAL Nº. 05/2016
ANEXO VI
CRITÉRIOS DETALHADOS DA PROVA DISCURSIVA

Geral

Específicos

Aspectos formais

Linguagem (grau de formalidade, adequação à situação comunicativa); Pontuação; Ortografia (acentuação
gráfica, hífen, emprego de letras, divisão silábica); Concordância, Regência; Flexão verbal e nominal;

Aspectos textuais

Estruturação do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão); Adequação ao tema proposto; Estética,
organização e endereçamento;

Aspectos discursivos

Coesão Textual

EDITAL Nº. 05/2016
ANEXO VII
TABELA DE PONTOS DA PROVA DE TÍTULOS*
Título Apresentado
Ponto por título
Pontuação Máxima
Especialização que forneça Título de Especialista na Área de atuação do cargo
0,5
1
Especialização que forneça Título de Mestre na Área de atuação do cargo
2
2
Especialização que forneça Título de Doutor na Área de atuação do cargo
3
3
*Observe que somente serão aceitos títulos acadêmicos obtidos depois da graduação e somente títulos acompanhados do diploma de
graduação terão seus pontos contados.

EDITAL Nº. 05/2016
ANEXO VIII
CRONOGRAMA PREVISTO
Evento

Data

Período para requerer isenção de taxa

29/08 à 02/09

Inscrições

29/08 à 26/09

Homologação das Isenções concedidas

13/09

Vencimento do Boleto

27/09

Homologação das Inscrições

28/09

Divulgação dos Locais de prova

03/10

Prova Escrita para os cargos dos grupos E, F1, F2, conforme item 16.1

09/10

Prova Escrita para os cargos dos grupos M1, M2, M3 e T conforme item 16.1

16/10

Prova Escrita para os cargos dos grupos S1, S2 conforme item 16.1 e prova
discursiva para Procurador Municipal

23/10

Gabaritos

No dia da prova, após as 22h

Resultado Parcial

09/11

Convocação Provas Práticas, de Títulos e de Resistência Física

14/11

Provas Práticas, de Títulos e de Resistência Física

20/11

Resultado Práticas, de Títulos e de Resistência Física

22/11

Resultado Final e Requerimento Homologação

25/11

EDITAL Nº. 05/2016
ANEXO IX
MODELO DE
RECURSOS
RECURSO
À Banca Julgadora de Recursos do Concurso da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, Edital 05/2016.
Nome Completo: __________________________________________________________________
CPF: ___________________
Cargo inscrito: ____________________________________________________________________
MOTIVO DO RECURSO:
( ) Contra indeferimento de Isenção de Taxa
( ) Contra questão de prova - neste caso preencher os dados
abaixo:
Prova nº ____
Matéria abordada: ___________________
Questão a ser recorrida: ______ (para cada questão recorrida deve
ser apresentado um formulário de recurso próprio)
( ) Anulação da Questão ou
( ) Alteração do Gabarito da Questão de ____ para ____

( ) Contra indeferimento de Inscrição
( ) Contra resultado parcial Prova Objetiva
Pedido de Recontagem de Pontos e Disponibilização
do Gabarito no site
( ) Contra resultado parcial Prova Prática ou de
Títulos

Fundamentação do recurso:

Referências (Utilizar este campo ao impetrar recursos contra questões de prova) – Anexar cópia da referência citada.

Pimenta Bueno, ____ de ____ de 2016.
Nome legível do Candidato e Assinatura

EDITAL Nº. 05/2016
ANEXO X
ATESTADO - DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES DE SAÚDE (MODELO)

Declaro para os devidos fins que examinei o(a) Sr(a). ________________________________________________________________,
portador do RG nº. __________________ SSP/___ e do CPF nº. ________._________._________-_____, inscrito para o cargo de
________________________________, no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO, Edital nº. 005/2015, e
constatei que o (a) mesmo (a) goza de boa saúde física e que desta forma está apto a realizar a prova de resistência para o Concurso
Público da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, que consiste em correr e/ou caminhar sem interrupção durante 12 (doze) minutos, a
distância mínima de 2.000 m (dois mil metros) quando do sexo masculino, e, 1.600 m (mil e seiscentos metros) quando do sexo
feminino.
Local e Data

Assinatura do Médico

Carimbo do Médico
(com o nome do Médico e o número do seu registro no Conselho Regional de Medicina)

