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1ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL 001/2020 

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS AO EDITAL 

ACRESCENTA-SE O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO DE FISCAL SANITÁRIO: 

Constituição da República Federativa do Brasil, Título VIII, Capítulo    II, Seção II "Da Saúde" - 
Artigos 196 a 200; Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1990; Lei Federal nº 8.142 de 28 
de dezembro de 1990; Norma Operacional Básica - NOB/96 publicada no Diário Oficial da União 
de 06 de novembro de 1996 (em especial os itens referentes à Vigilância Sanitária); Doutrinas e 
Princípios do SUS; Controle Higiênico-Sanitário em Alimentos; Distribuição das Doenças e dos 
Agravos à Saúde Coletiva; Doenças Transmissíveis e Modos de Transmissão; Saneamento; Saúde 
e Nutrição; Vigilância Sanitária e Saúde do Consumidor; Introdução à Bacteriologia; Orientação 
em ambientes de trabalho e saúde do trabalhador; Controle de vetores e roedores. Saúde 
Pública e meio ambiente. Ética profissional; Higiene e conservação dos alimentos. 

MODIFICA-SE O CONTEÚDO DO CARGO: PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Organização dos serviços de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - Princípios, Diretrizes e 
Controle Social. Planejamento e programação local de saúde. Política Nacional de Humanização 
Política Nacional de Atenção Básica no SUS. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF.  
Características, progressão, princípios da reabilitação e benefícios da atividade física em crianças 
e adultos. Educação Física e Sociedade. Fundamentos biomecânicos do movimento humano. 
Anatomia Humana. Atividade física e saúde. Crescimento e desenvolvimento. Aspectos do 
desenvolvimento motor. Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício. Fundamentos didático-
pedagógicos da educação física. Cultura e Corporeidade. Medidas e avaliação em educação 
física. Atividade física, esporte e esporte adaptado. Lazer e Educação Física. Envelhecimento e 
atividade física. Psicomotricidade. Educação e Saúde Pública. Hipertensão Arterial. Diabetes 
Mellitus 

Onde se lê:  
10.15 Serão rejeitados, liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 2 
(dois) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa, ou não 
fundamentados. E, ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, e-mail,  fac‐
símile, ou qualquer outro meio que não o previsto neste Edital.   

10.12 Os recursos julgados somente serão divulgados quando houver alteração no gabarito 
preliminar, não sendo possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, e-mail, cada 
candidato que interpor o seu recurso terá acesso a resposta individualmente na sua área do 
candidato.  

Leia-se:  
10.15 Serão rejeitados, liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 2 
(dois) dias úteis, a contar da data da publicação de cada etapa, ou não fundamentados. E, ainda, 
serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, e-mail,  fac‐símile, ou qualquer outro 
meio que não o previsto neste Edital.   

10.12 Todos os recursos julgados não serão divulgados individualmente em listas ou no site da 
banca, serão divulgados os resultados quando houver alteração no gabarito preliminar, ou 
alteração no edital quando houver impugnação, ou alteração nas listas preliminares de 
aprovados de cada fase do certame, não sendo possível o conhecimento do resultado via 
telefone ou fax, e-mail. Cada candidato que interpor o seu recurso terá acesso a resposta 
individualmente na sua área do candidato, não serão expostos a todos as dúvidas, argumentos 
e etc, cada recurso é um ato individual. Vale a todos os recursos. 
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ONDE SE LÊ: 
 

Professor 30 

sendo 

02 para 

PNE 

R$ 2.153,71 

conforme PCCR 

40 horas Portador de certificado 

de conclusão de curso 

superior reconhecido 

pelo MEC em 

Pedagogia. 

Objetiva 

e Títulos 

Professor de 

Educação Física 

03 no 

total, 

sendo 

01 vaga 

para 

PNE 

R$ 2.153,71 

conforme PCCR 

40 horas Portador de certificado 

de conclusão de curso 

superior reconhecido 

pelo MEC em Educação 

Física, com registro no 

respectivo conselho de 

classe. 

Objetiva 

e Títulos 

LEIA-SE: 

Professor 30 

sendo 

02 para 

PNE 

R$ 2.153,71 

conforme PCCR 

25 horas Portador de certificado 

de conclusão de curso 

superior reconhecido 

pelo MEC em 

Pedagogia. 

Objetiva 

e Títulos 

Profissional de 

Educação Física 

03 no 

total, 

sendo 

01 vaga 

para 

PNE 

R$ 2.153,71 

conforme PCCR + 

40% de 

insalubridade 

30 horas Portador de certificado 

de conclusão de curso 

superior reconhecido 

pelo MEC bacharelado 

em Educação Física, 

com registro no 

respectivo conselho de 

classe. 

Objetiva 

e Títulos 

 

ONDE SE LÊ: 

NÍVEL MÉDIO 

PROVAS Nº de 

Questõ

es 

Peso das 

Questões 

Total de Pontos 

por Disciplina 

(Nota) 

Nota Mínima da 

Prova 

Português 15 3 45  

 

50 

Informática 15 2 45 

Conhecimentos Gerais 
(Atualidades, história e 
geografia de Tarauacá) 

 

10 

 

1 

 

10 
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TOTAL 40 06 100  

 

LEIA-SE: 

NÍVEL MÉDIO 

PROVAS Nº de 

Questõ

es 

Peso das 

Questões 

Total de Pontos 

por Disciplina 

(Nota) 

Nota Mínima da 

Prova 

Português 15 3 45  

 

50 

Informática 15 3 45 

Conhecimentos Gerais 
(Atualidades, história e 
geografia de Tarauacá) 

 

10 

 

1 

 

10 

TOTAL 40 06 100  

 

CRONOGRAMA DO EDITAL PARA PNE E ATENDIMENTO ESPECIAL, LEIA-SE: 

Prazo para solicitação e entrega de documentos 
solicitando vaga para PNE e condições especiais para a 
realização de provas objetivas. 

 
31/08 a 14/09/2020 

Reimpressão do boleto (último dia para pagamento da 
taxa de inscrição) 

14/09/2020 

Divulgação da Relação dos Candidatos com Inscrições 
Deferidas (todas) e dos pedidos de PNE e condições 
especiais 

18/09/2020 

Prazo de recebimento dos recursos quanto às 
Inscrições Indeferidas (todas) e dos pedidos de PNE e 
condições especiais 

18/09/2020 a partir da hora que 

for publicada a lista até completar 

48 hrs no dia   20/09/2020 

Divulgação da Relação de todos os Candidatos com 
Inscrição Deferida após recursos. 

21/09/2020 

 

Os demais itens do edital, permanecem inalterados. 

 

Tarauacá-Acre, 02 de setembro de 2020. 

Comissão do Concurso Público e IBRACOP. 

 


