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O Prefeito do Município de Amargosa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos 
interessados que: 
 
 
Página 1, ONDE SE LÊ: 
 
[...] 
 
1.10 A pontuação está distribuída conforme o quadro 1 a seguir: 
 

Quadro 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

CARGOS 

Pontuação 

Etapas 
Total 

1ª 2ª 

Agente de Trânsito 70 - 70 

Assistente Administrativo 70 - 70 

Fiscal de Obras e Meio Ambiente 70 - 70 

Fiscal de Serviços Públicos e Posturas 70 - 70 

Fiscal de Tributos 70 - 70 

Técnico Agrícola 70 - 70 

Técnico de Vigilância Sanitária 70 - 70 

Técnico em Enfermagem 70 - 70 

Técnico em Informática 70 - 70 

Técnico em Laboratório 70 - 70 

Técnico em Segurança do Trabalho 70 - 70 

 
 
Leia-se: 
 
[...] 
1.10 A pontuação está distribuída conforme o quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

CARGOS 

Pontuação 

Etapas 
Total 

1ª 2ª 

Agente de Trânsito 70 - 70 

Assistente Administrativo 70 - 70 

Técnico Agrícola 70 - 70 

Técnico de Vigilância Sanitária 70 - 70 

Técnico em Enfermagem 70 - 70 

Técnico em Laboratório 70 - 70 
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Páginas 2 a 5, ONDE SE LÊ: 
 
2. DOS CARGOS 
2.1. Os cargos de nível médio, os pré-requisitos e as atribuições dos cargos, as vagas de ampla concorrência e a 
carga horária semanal são os estabelecidos no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Cargos, síntese das atribuições, pré-requisitos, salários e vagas 

Cargo: Agente de Trânsito - 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
 R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Orientar, organizar, monitorar e fiscalizar o trânsito e as vias públicas do município, bem como 
fiscalizar táxis, mototáxis, transporte de escolares, coletivos e alternativo, garantindo a fluidez, a 
segurança e a ordem, de acordo com a legislação vigente. 
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

100 Agente de Trânsito  04 01 01 
 

Cargo: Assistente Administrativo - 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Executar atividades das áreas administrativas e operacional, dentro das diversas secretarias 
municipais, auxiliando a chefia imediata.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

101 Assistente Administrativo 09 01 02 
 
 

Cargo: Fiscal de Obras e Meio Ambiente– 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Fiscalizar a aplicação das leis ambientais, o parcelamento do solo, o respeito ao direito de propriedade 
e posse, a preservação do meio ambiente, condições e estrutura de calçadas, fachadas e muros, a 
realização de obras no âmbito municipal, zelando pela obediência aos parâmetros do planejamento 
urbano e da legislação federal, estadual e municipal, adotando medidas legalmente cabíveis e 
comunicando aos órgãos competentes as irregularidades. 
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

102 Fiscal de Obras e Meio Ambiente 03 -- 01 
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Cargo: Fiscal de Serviços Públicos e Posturas – 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Fiscalizar os serviços municipais de limpeza pública, paisagismo e iluminação; as condições de higiene, 
limpeza e estética do comércio e prestadores de serviços; exposição de mercadorias em locais 
inadequados; horários de funcionamento das feiras livres, bem como condições de higiene, 
licenciamento e uso de espaços públicos; licenças para comércio ambulante; ocupação de calçadas, 
assegurando o fiel cumprimento do código de posturas.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico de edificações ou técnico de meio 
ambiente, expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação e Carteira 
Nacional de habilitação, Categoria AB ou superior. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

103 Fiscal de Posturas e Serviços Públicos 02 -- -- 
 

Cargo: Fiscal de Tributos – 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Fiscalizar o recolhimento de tributos municipais, organizando processos, realizando inspeções 
auditorias e zelando pelo cumprimento de leis e regulamentos municipais.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

104 Fiscal de Tributos 1 -- -- 
 
 

Cargo: Técnico Agrícola – 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Prestar serviços técnicos e/ou orientação a agricultores e pecuaristas em atividades ligadas à formação 
de lavouras, criações, manejo e tratamento de animais: auxiliar engenheiros agrônomos, médicos 
veterinários e zootécnicas no desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e projetos agropecuários.   
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico agrícola (antigo 
2.º grau) expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no 
respectivo conselho de classe. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

105 Técnico Agrícola 01 -- -- 
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Cargo: Técnico de Vigilância Sanitária – 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Exercer atividades, supervisionadas por profissionais de nível superior, voltadas para a educação 
sanitária, para o monitoramento e a fiscalização da produção, da circulação e do consumo de bens, de 
ambientes, bem como da prestação de serviços de interesse para a saúde, com o objetivo de eliminar, 
diminuir e/ou prevenir riscos, visando à promoção, à proteção e à prevenção da saúde da população.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, com experiência em 
vigilância sanitária, comprovada através de certificados. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

106 Técnico de Vigilância Sanitária 01 -- -- 
  

Cargo: Técnico em Enfermagem– 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Auxiliar na execução dos serviços de enfermagem, empregando processos de rotina ou específicos, 
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico em Enfermagem 
(antigo 2.º grau) expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro no conselho de classe correspondente. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

107 Técnico em Enfermagem 13 02 04 
 
 

Cargo: Técnico em Informática– 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Desenvolver atividades de suporte técnico aos usuários de microcomputadores, envolvendo utilização 
de aplicativos e problemas de hardware e software. Realizar atividades técnicas, envolvendo a 
avaliação, controle, montagem, testes, monitoramento, manutenção e operação de equipamentos de 
laboratório e de computação, bem como de circuitos e componentes eletrônicos e/ou mecânicos e de 
linhas e serviços de transmissão de dados.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico em informática 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

108 Técnico em Informática 01 -- -- 
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Cargo: Técnico em Laboratório– 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Auxiliar farmacêuticos, médicos e bioquímicos, com vistas à prevenção e à manutenção da saúde, 
exercendo atividade de análise de microrganismos, quanto às reações destes com variadas substâncias 
e com o contato com o meio ambiente.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico em laboratório, 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

109 Técnico em Laboratório 01 -- -- 
 
 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho– 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Elaborar, participar da elaboração e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); 
realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de saúde e 
segurança no trabalho; participar de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. 
Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciar documentação de SST; 
investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle. 
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio profissionalizante fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo MEC ou certificado, devidamente registrado, de conclusão 
de curso de nível médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e curso Técnico em 
Segurança do Trabalho. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

110 Técnico em Segurança do Trabalho 01 -- -- 
 
 
[...] 
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LEIA-SE: 
 
2. DOS CARGOS 
2.1. Os cargos de nível médio, os pré-requisitos e as atribuições dos cargos, as vagas de ampla concorrência e a 
carga horária semanal são os estabelecidos no Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Cargos, síntese das atribuições, pré-requisitos, salários e vagas 

Cargo: Agente de Trânsito - 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
 R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Orientar, organizar, monitorar e fiscalizar o trânsito e as vias públicas do município, bem como 
fiscalizar táxis, mototáxis, transporte de escolares, coletivos e alternativo, garantindo a fluidez, a 
segurança e a ordem, de acordo com a legislação vigente. 
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

100 Agente de Trânsito  04 01 01 
 

Cargo: Assistente Administrativo - 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Executar atividades das áreas administrativas e operacional, dentro das diversas secretarias 
municipais, auxiliando a chefia imediata.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

101 Assistente Administrativo 09 01 02 
 
 

Cargo: Técnico Agrícola – 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Prestar serviços técnicos e/ou orientação a agricultores e pecuaristas em atividades ligadas à formação 
de lavouras, criações, manejo e tratamento de animais: auxiliar engenheiros agrônomos, médicos 
veterinários e zootécnicas no desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e projetos agropecuários.   
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico agrícola (antigo 
2.º grau) expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no 
respectivo conselho de classe. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

105 Técnico Agrícola 01 -- -- 
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Cargo: Técnico de Vigilância Sanitária – 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Exercer atividades, supervisionadas por profissionais de nível superior, voltadas para a educação 
sanitária, para o monitoramento e a fiscalização da produção, da circulação e do consumo de bens, de 
ambientes, bem como da prestação de serviços de interesse para a saúde, com o objetivo de eliminar, 
diminuir e/ou prevenir riscos, visando à promoção, à proteção e à prevenção da saúde da população.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2.º grau) 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação, com experiência em 
vigilância sanitária, comprovada através de certificados. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

106 Técnico de Vigilância Sanitária 01 -- -- 
  

Cargo: Técnico em Enfermagem– 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Auxiliar na execução dos serviços de enfermagem, empregando processos de rotina ou específicos, 
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico em Enfermagem 
(antigo 2.º grau) expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação e 
registro no conselho de classe correspondente. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

107 Técnico em Enfermagem 05 01 02 
 
 

Cargo: Técnico em Laboratório– 40h semanais Salário: 
R$ 1.045,00 

Taxa de inscrição: 
R$ 80,00 

Síntese das atribuições: 
Auxiliar farmacêuticos, médicos e bioquímicos, com vistas à prevenção e à manutenção da saúde, 
exercendo atividade de análise de microrganismos, quanto às reações destes com variadas substâncias 
e com o contato com o meio ambiente.  
Pré-requisitos exigidos: 
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio técnico em laboratório, 
expedido por instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. 

Código Cargo 
Vagas 

Ampla 
Concorrência 

Portadores de 
Deficiência Negro 

109 Técnico em Laboratório 01 -- -- 
 
 
 
[...] 
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Página 6, ONDE SE LÊ: 
 
[...]  
 
4. DAS TAXAS E DAS INSCRIÇÕES 
[...] 
4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 10h do dia 08/10/2020 às 23h59min do dia 
22/11/2020 (horário local), através do endereço eletrônico 
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/amargosa/2020/concursopublico_nm/concurso_nm.asp 
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para 
admissão no cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor correspondente ao 
cargo escolhido até o dia 23/11/2020 até o horário de funcionamento bancário. 
c) selecionar o município onde deseja realizar a PROVA, devendo optar por Amargosa. 
[...] 
 
LEIA-SE: 
 
4. DAS TAXAS E DAS INSCRIÇÕES 
[...] 
4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 10h do dia 08/10/2020 às 23h59min do dia 
20/12/2020 (horário local), através do endereço eletrônico 
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/amargosa/2020/concursopublico_nm/concurso_nm.asp 
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para 
admissão no cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital; 
b) imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor correspondente ao 
cargo escolhido até o dia 21/12/2020 até o horário de funcionamento bancário. 
c) selecionar o município onde deseja realizar a PROVA, devendo optar por Amargosa. 
[...] 
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Página 12, ONDE SE LÊ: 
 
[...] 
11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  
11.1 A Prova Objetiva realizar-se-á em 13/12/2020, no turno vespertino, no município de Amargosa, Estado da 
Bahia, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas e Salvador, caso o número de inscritos exceda a 
capacidade da rede escolar do município, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou horário será 
especificada oportunamente no endereço eletrônico 
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/amargosa/2020/concursopublico_nm/concurso_nm.asp. 
[...] 
 
 
LEIA-SE: 
[...] 
11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  
11.1 A Prova Objetiva realizar-se-á em 07/02/2021, no turno vespertino, no município de Amargosa, Estado da 
Bahia, podendo ser aplicada também em cidades vizinhas e Salvador, caso o número de inscritos exceda a 
capacidade da rede escolar do município, sendo certo que qualquer alteração de data, local e/ou horário será 
especificada oportunamente no endereço eletrônico 
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/amargosa/2020/concursopublico_nm/concurso_nm.asp. 
[...] 
 
 
 
Páginas 21 a 25, ONDE SE LÊ: 

 
 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

(Códigos 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110.) 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (Códigos 100 a 110) 

Língua Portuguesa: Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do 
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de 
estilo. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, 
pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões, 
emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); 
regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.  Redação oficial (ofício, memorando, 
ata, parecer). 

Informática básica e aplicada: Informática básica. Hardwares e periféricos. Windows 10 Pro: painel de 
controle. Microsoft Office 365: Word, Excel, Power Point, Outlook. Internet. Intranet Browsers. Sites de busca. 
Correio eletrônico. Backup: conceitos básicos, tipos, dispositivos e ferramentas, unidades de medida de 
armazenamento, compactação de arquivos. Vírus e programas maliciosos: conceitos básicos, tipos, ações 
preventivas/corretivas e softwares de segurança digital. Redes sociais. Noções sobre redes e Wi-Fi. 
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Contexto e realidade socioeconômico local do município de Amargosa: Histórico do município, cultura, 
economia geografia, política local e atualidades. Normas gerais e critérios básicos para a promoção e 
incentivos à Inovação, objetivando ambientes produtivos e regras para implementação 
da Cidade Inteligente (Smart City) no âmbito do munícipio de Amargosa (Lei nº 582, de 21 de agosto de 2020). 

Administração Pública: Constituição Federal: art. 37 a 40. Estatuto do Servidor do Município de Amargosa (Lei 
nº 8, de 02 de março de 2006 e Lei complementar nº 35, de 19 de agosto de 2020). Poderes administrativos. 
Princípios norteadores dos Serviços Públicos. Processo Administrativo. Atos administrativos. Lei da 
improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992). Crimes contra Administração pública. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (Códigos 100 a 110) 

CARGO: Agente de Trânsito (Código 100) 

Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas alterações posteriores. Lei nº 11.705, de 19 de junho de 
2008. Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012. Lei 12.971, de 09 de maio de 2014. Lei nº 13.160, de 25 de 
agosto de 2015. Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2015. Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016. Lei nº 
13.614, de 11 de jan. 2018. Código de Trânsito Brasileiro. Conceitos e definições. Sistema nacional de trânsito. 
Normas gerais de circulação e conduta. Infrações. Medidas administrativas. Penalidades. Processo 
Administrativo. Pedestres e condutores não motorizados. Condução de veículos por motoristas profissionais. 
Condução de escolares. Condução de Moto-frete. Veículos. Segurança dos veículos. Veículos em circulação 
internacional. Identificação dos veículos. Habilitação. Licenciamento. Crimes de trânsito. Noções sobre 
Engenharia de tráfego: operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito. Sinalização de trânsito 
Resolução CONTRAN nº 497, de 29 de julho de 2014. Resolução CONTRAN nº 561, de 15 de outubro de 2015. 
Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Resolução CONTRAN nº 761, de 20 de dezembro de 2018. 

 

CARGO: Assistente Administrativo (Código 101) 

Licitações e contrato (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores). Pregão (Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores). Elaboração de Orçamento de Referência 
(Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 e alterações posteriores). Pesquisa de preços (Instrução Normativa nº 
073, de 5 de agosto de 2020). Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e 
alterações posteriores). Relações interpessoais. Bens públicos. Agentes públicos. Serviço público: princípios. 
Concessão, permissão e autorização. Lei Orgânica do Município de Amargosa. Conhecimentos básicos de 
administração. Planejamento, organização, direção e controle. Níveis de planejamento: estratégico, tático e 
operacional. Princípios básicos de Organização: divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude 
administrativa. Organizações formais: características, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades, 
hierarquia e autoridade. Autoridade X Responsabilidade. Departamentalização: conceito, tipos, vantagens e 
desvantagens. Liderança: tipos, conceitos e teorias. Teorias da motivação humana. Controle. Tipos de 
estabelecimento de padrões: movimento sistemático, ações corretivas e preventivas. Processo decisório. 
Comportamento Organizacional. Trabalho em equipe. Eficiência, eficácia, efetividade, produtividade e 
competitividade. Noções de Direito Administrativo: princípios constitucionais e os poderes administrativos que 
regem a Administração Pública Brasileira; Poder de polícia; Abuso de poder (Lei nº 4.898, de 09 de dezembro 
de 1965 e alterações posteriores); Atos administrativos: atributos, requisitos para validade, classificação, 
espécies, vícios. Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho 1992, e suas alterações posteriores); 
Regime jurídico-administrativo. Competência administrativa. Poderes Administrativos. Administração pública 
direta e indireta. Ato administrativo; Técnicas de arquivamento: classificação, organização, arquivos correntes 
e protocolo. Gestão de documentos. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Procedimentos 
arquivísticos: código de classificação guarda, prazos de guardar, preservação, eliminação, vigência, retenção e 
prescrição. Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados (Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991). Tipos de 
arquivo. Tipos de documentos. Protocolo: conceito, tipos e procedimentos. Sistema de Arquivamento. 
Classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo. Materiais e Patrimônio: recebimento de 
materiais e inspeção de recebimento. Classificação dos materiais. Movimentação e armazenagem de 
materiais. Inventário. Controle de Estoque: tipos de estoque. Giro de estoque. Cobertura de estoque. 
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CARGO: Fiscal de Obras e Meio Ambiente (Código 102) 

Normas relativas à execução de obras do município de Amargosa (Lei complementar nº 17, de 12 de abril de 
2010 e alterações posteriores). Lei de parcelamento do solo (Lei Complementar nº 21, de 04 de novembro de 
2010 e alterações posteriores). Código Municipal do meio ambiente (Decreto nº 58, de 19 de maio de 2017 e 
alterações posteriores). Sistema Municipal do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 18, de 27 de maio de 
2010 e alterações posteriores). Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 e 
alterações posteriores). Marco legal do saneamento básico (Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 e alterações 
posteriores). Noções de Direito Administrativo. Princípios constitucionais, poderes administrativos. Atos 
administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; 
eficácia, validade, vícios, nulidades, revogação, invalidação e convalidação. Poderes administrativos: poder 
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; uso e abuso do poder. O Poder de Polícia: conceito; Razão 
e Fundamento; Objeto e Finalidade; Extensão e Limites; Serviços públicos: conceito e classificação; 
regulamentação e controle; princípios e requisitos do serviço; direitos do usuário; terceirização de serviços; 
competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e 
autorizações. Processo Administrativo; processos e procedimentos administrativos. 

CARGO: Fiscal de Posturas e Serviços Públicos (Código 103) 

Código de Posturas do Município de Amargosa (Lei complementar nº 24, de 20 de junho de 2011 e alterações 
posteriores). Código Municipal do meio ambiente (Decreto nº 58, de 19 de maio de 2017 e alterações 
posteriores). Sistema Municipal do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 18, de 27 de maio de 2010 e 
alterações posteriores). Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 e 
alterações posteriores). Marco legal do saneamento básico (Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020 e alterações 
posteriores). Noções de Direito Administrativo. Princípios constitucionais, poderes administrativos. Atos 
administrativos: conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; 
eficácia, validade, vícios, nulidades, revogação, invalidação e convalidação. Poderes administrativos: poder 
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; uso e abuso do poder. O Poder de Polícia: conceito; Razão 
e Fundamento; Objeto e Finalidade; Extensão e Limites; Serviços públicos: conceito e classificação; 
regulamentação e controle; princípios e requisitos do serviço; direitos do usuário; terceirização de serviços; 
competências para prestação do serviço; serviços delegados a particulares; concessões, permissões e 
autorizações. Processo Administrativo; processos e procedimentos administrativos. 

CARGO: Fiscal de Tributos (Código 104) 

Código tributário e de rendas do município de Amargosa (Lei complementar nº 31, de 11 de dezembro de 2017 
e alterações posteriores). Tributos Municipais (Decreto nº 09, de 30 de janeiro de 2020 e alterações 
posteriores). Desoneração fiscal relativa aos impostos (lei nº 320, de 05 de fevereiro de 2010). Declaração 
eletrônica de Serviços de instituições financeiras-DES-IF (Decreto nº 212, de 30 de julho de 2013 e alterações 
posteriores). Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor 
Individual (Lei nº 329, de 19 de novembro de 2010 e alterações posteriores). Lei Orgânica de Amargosa. 
Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e suas alterações posteriores). Tributo. 
Competência tributária. Impostos. Contribuições. Taxas. Obrigação tributária. Fato gerador. Sujeitos ativo e 
passivo. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade tributária. Crédito 
tributário. Lançamento tributário. Suspensão do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. Pagamento 
do crédito tributário. Moratória. Anistia. Administração Pública: princípios básicos. Poderes Administrativos. 
Poder de polícia. Abuso de poder. Atos Administrativos: conceitos, requisitos e atributos. Invalidação dos atos 
administrativos: anulação e revogação. Atos vinculados e atos discricionários. Convalidação dos atos 
administrativos. Princípios Constitucionais do Direito Administrativo Brasileiro: Princípio da Supremacia do 
interesse público sobre o privado; Princípio da legalidade; Princípio da finalidade; Princípio da razoabilidade; 
Princípio da proporcionalidade; Princípio da motivação; Princípio da impessoalidade; Princípio da publicidade; 
Princípio do devido processo legal e da ampla defesa; Princípio da moralidade administrativa; Princípio do 
controle judicial dos atos administrativos; Princípio da eficiência. Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 
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2 de junho 1992, e suas alterações posteriores). Crimes contra a Administração Pública (Decreto-Lei nº 2.848, 
de 07 de dezembro de 1940, e suas alterações posteriores).  

 

CARGO: Técnico Agrícola (Código 105) 

Exercício da profissão de técnico agrícola (Decreto no 90.922, de 6 de fevereiro de 1985). Classificação de 
produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico (Lei no 9.972, de 25 de maio de 2000). Sistema 
Nacional de Sementes e Mudas – SNSM (Lei nº 10.711, de 05 de agosto de 2003/Decreto nº 5.153, de 23 de 
julho de 2004 e alterações posteriores). Projetos e atividades agropecuárias: planejamento, execução e 
fiscalização. Procedimentos de biosseguridade. Uso e manejo do solo: gênese, morfologia, conservação e 
fertilidade do solo. Plantio, colheita e pós-colheita. Manejo de Pragas, doenças e plantas daninhas. 
Reprodução animal: melhoramento genético, manejo da criação, nutrição e sanidade animal. Produção 
agroindustrial: higiene, limpeza e sanitização na produção agroindustrial. Conservação e armazenamento da 
matéria-prima de produtos, agroindustriais. Controle da qualidade na produção agroindustrial. Agroecologia. 
Irrigação e drenagem. Floricultura, jardinagem e plantas medicinais. Mecanização agrícola. Topografia. 
Administração e economia rural.  

CARGO: Técnico de Vigilância Sanitária (Código 106) 

Vigilância Sanitária. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e 
alterações posteriores). Diretrizes e ações de vigilância em saúde (Portaria GM nº 1.378, de 9 de julho de 2013 
e alterações posteriores). Regulamento das atividades da vigilância epidemiológica com relação à coleta, fluxo 
e a periodicidade de envio de dados da notificação compulsória de doenças por meio do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – SINAN (Instrução Normativa nº 2, de 22 de novembro de 2005 e 
alterações posteriores).  Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial 
(Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e alterações posteriores). Classificação de grau de risco das atividades 
econômicas para fins de licenciamento sanitário no âmbito do Estado da Bahia (Portaria SESAB nº 101, de 24 
de março de 2020 e alterações posteriores). Serviço de Inspeção Municipal e Procedimentos de Inspeção 
Sanitária em estabelecimentos que produzem produtos de origem animal no município de Amargosa (Lei nº 
580, de 19 de agosto de 2020 e alterações posteriores).  Código de Posturas do Município de Amargosa (Lei 
complementar nº 24, de 20 de junho de 2011 e alterações posteriores).  Legislação básica sobre promoção, 
proteção e recuperação da saúde no estado da Bahia (Lei estadual nº 3.982, de 29 de dezembro de 
1981/Decreto nº 29.414, de 05 de janeiro de 1983 e alterações posteriores). Consolidação das normas sobre 
as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro 
de 2017, anexo XX: Do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade). Princípios gerais e estabelece as ações de competência do Estado e dos Municípios na 
organização, execução e gestão das ações do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde do Estado da Bahia 
(Resolução CIB nº 249/2014). Estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária: grau de complexidade (Anexo I 
Resolução CIB nº 34/2016). Sistema Único de Saúde (Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, e alterações posteriores). Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 
21 de setembro de 2017). Evolução Histórica da Organização do Sistema de Saúde no Brasil e a construção do 
Sistema único de Saúde (SUS) – Princípios, Diretrizes e Arcabouço Legal. Controle Social no SUS. Resolução nº 
453, de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Determinantes Sociais da Saúde. Código de 
Posturas da Saúde do Município de Amargosa (Lei Complementar nº 09, de 03 de março de 2006). 

CARGO: Técnico em Enfermagem (Código 107) 

Regulamentação do exercício da enfermagem (Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986). Exercício da enfermagem 
(Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987). Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução 
COFEN nº 564, de 6 de novembro de 2017). Biossegurança nas Ações de Saúde. Doenças infectocontagiosas e 
parasitárias. Educação em Saúde. Enfermagem em Clínica Médica das Afecções: cardiovasculares, endócrinas, 
gastrointestinais, musculoesqueléticas, neoplásicas, neurológicas, renais/genitourinárias, respiratórias, 
reumáticas e tegumentares. Enfermagem em clínica cirúrgica: métodos de esterilização e desinfecção; centro 
cirúrgico; assistência no pré, trans, pós-operatório e nas complicações. enfermagem em emergência: 
politraumatismo, parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, infarto agudo do 
miocárdio, angina do peito, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, 
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intoxicação e envenenamento e cetoacidose diabética. Enfermagem na saúde mental: transtornos psicóticos, 
neuróticos e sociais (dependência química). Necessidades humanas básicas. Noções de Epidemiologia. 
Preparo, Cálculo e Administração de Medicamentos. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Programa de 
Saúde da Família. Programa Nacional de Imunização. Programas de Saúde Pública: Enfermagem na Assistência 
Integral à Saúde da Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Adulto e Idoso. Sinais Vitais. Técnica de Coleta de 
Material para Exames. Técnicas Básicas de Enfermagem. Constituição Federal de 1988 (Art. 196 a 200).  
Sistema Único de Saúde (Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e 
alterações posteriores). Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017). 
Evolução Histórica da Organização do Sistema de Saúde no Brasil e a construção do Sistema único de Saúde 
(SUS) – Princípios, Diretrizes e Arcabouço Legal. Controle Social no SUS. Resolução nº 453, de 10 de maio de 
2012 do Conselho Nacional de Saúde. Determinantes Sociais da Saúde. Política Nacional de Humanização.  

CARGO: Técnico em Informática (Código 108) 

Redes de comunicação de dados/teleprocessamento: sistema de comunicação de dados; técnicas básicas de 
comunicação; tipos e meios de transmissão; topologias de redes de computadores; elementos de interconexão 
de redes de computadores (gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores). Arquitetura e 
protocolos de redes de comunicação. Arquitetura TCP/IP, protocolo e serviços de Internet. Tecnologias de 
redes locais e de longa distância. Redes de alta velocidade. WiFi. Serviços de mensagem eletrônica e de 
colaboração. Vulnerabilidades e ataques a sistemas computacionais. Processos de definição e implantação de 
políticas de segurança. Administração e gerência de redes de computadores: planejamento, configuração, 
avaliação e suporte de redes. Segurança: segurança de computadores; segurança de redes de computadores; 
segurança de informação; segurança de servidores de aplicação; segurança em sistemas operacionais; VPN; 
FIREWALL; detecção de intrusão; conceitos de criptografia; proxies; listas de acesso; filtros de roteadores; 
autenticação de roteadores; Certificação Digital. Gestão e classificação do Risco. Políticas de segurança. 
Sistemas de criptografia, assinatura digital e autenticação. Protocolos de criptografia e suas aplicações. 
Instalação, administração e gerenciamento de redes: Microsoft Windows/NT/200X/XP/Vista/10.Serviços 
Windows: Active Directory, DNS, IIS, DHCP e Exchange. E-mail, webserver, webmail, sistema de Backup,  FTP, 
PROXY, DNS, Firewall. Outros serviços: POP3, IMAP; HTTP, FTP. 

CARGO: Técnico em Laboratório (Código 109) 

Equipamentos utilizados no laboratório clínico. Microscopia: noções gerais. Noções básicas de meios de 
cultura e reagentes. Esterilização e desinfecção. Métodos de coloração em bacteriologia. Morfologia 
bacteriana. Métodos de pesagem, balança de precisão analítica. Noções básicas em microscopia óptica. 
Vidraria e outros materiais de laboratório: reconhecimento, preparo e utilização. Noções de centrifugação. 
Filtração. Equilíbrios ácido-básico. Noções sobre pH. Espectrofotômetria. Uso de água em laboratório: 
filtração, destilação, desmineralização, deionização. Volumetria: preparo de soluções reagentes e outros meios 
usados no laboratório clínico. Teorias das diluições: aplicações práticas; Registro de resultados dos trabalhos e 
relatórios. 

CARGO: Técnico em Segurança do Trabalho (Código 110) 

Consolidação das Leis do Trabalho art. 154 a 201 (Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e alterações 
posteriores). Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 
2011). Portaria nº. 3.214, de 8 de junho de 1978. Normas Regulamentadoras: NR 3 – Embargo e interdição; NR 
5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); NR 6 - Equipamento de Proteção Individual (EPI); NR 9 - 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR-12 - Segurança no Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos; NR 17 – Ergonomia; NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção; NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; NR 21 – 
Trabalhos a Céu Aberto; NR 23 - Proteção Contra Incêndios; NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos 
Locais de Trabalho; NR 26 - Sinalização de Segurança; NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de 
Saúde; NR 35 - Trabalho em Altura. Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (ISO 45001:2018). 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010). Resíduos: composição, 
acondicionamento e coleta, destinação final. Tecnologia e Prevenção de Incêndios: Princípios básicos do fogo; 
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Extintores de incêndio. Hidrantes; Equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio. Higiene do Trabalho: 
Conceituação, classificação e riscos, agentes físicos, químicos e biológicos. 
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LEIA-SE: 
 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

(Códigos 100, 101, 105, 106, 107 e 109) 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (Códigos 100, 101, 105, 106, 107 e 109) 

Língua Portuguesa: Interpretação de texto: informações literais e inferências possíveis; ponto de vista do 
autor; significação contextual de palavras e expressões; relações entre ideias e recursos de coesão; figuras de 
estilo. Conhecimentos linguísticos: ortografia: emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, 
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos; classes de palavras: substantivos, adjetivos, artigos, numerais, 
pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições: conceituações, classificações, flexões, 
emprego, locuções. Sintaxe: estrutura da oração, estrutura do período, concordância (verbal e nominal); 
regência (verbal e nominal); crase, colocação de pronomes; pontuação.  Redação oficial (ofício, memorando, 
ata, parecer). 

Informática básica e aplicada: Informática básica. Hardwares e periféricos. Windows 10 Pro: painel de 
controle. Microsoft Office 365: Word, Excel, Power Point, Outlook. Internet. Intranet Browsers. Sites de busca. 
Correio eletrônico. Backup: conceitos básicos, tipos, dispositivos e ferramentas, unidades de medida de 
armazenamento, compactação de arquivos. Vírus e programas maliciosos: conceitos básicos, tipos, ações 
preventivas/corretivas e softwares de segurança digital. Redes sociais. Noções sobre redes e Wi-Fi. 
 
Contexto e realidade socioeconômico local do município de Amargosa: Histórico do município, cultura, 
economia geografia, política local e atualidades. Normas gerais e critérios básicos para a promoção e 
incentivos à Inovação, objetivando ambientes produtivos e regras para implementação 
da Cidade Inteligente (Smart City) no âmbito do munícipio de Amargosa (Lei nº 582, de 21 de agosto de 2020). 

Administração Pública: Constituição Federal: art. 37 a 40. Estatuto do Servidor do Município de Amargosa (Lei 
nº 8, de 02 de março de 2006 e Lei complementar nº 35, de 19 de agosto de 2020). Poderes administrativos. 
Princípios norteadores dos Serviços Públicos. Processo Administrativo. Atos administrativos. Lei da 
improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992). Crimes contra Administração pública. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO (Códigos 100, 101, 105, 106, 107 e 109) 

CARGO: Agente de Trânsito (Código 100) 

Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, e suas alterações posteriores. Lei nº 11.705, de 19 de junho de 
2008. Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012. Lei 12.971, de 09 de maio de 2014. Lei nº 13.160, de 25 de 
agosto de 2015. Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2015. Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016. Lei nº 
13.614, de 11 de jan. 2018. Código de Trânsito Brasileiro. Conceitos e definições. Sistema nacional de trânsito. 
Normas gerais de circulação e conduta. Infrações. Medidas administrativas. Penalidades. Processo 
Administrativo. Pedestres e condutores não motorizados. Condução de veículos por motoristas profissionais. 
Condução de escolares. Condução de Moto-frete. Veículos. Segurança dos veículos. Veículos em circulação 
internacional. Identificação dos veículos. Habilitação. Licenciamento. Crimes de trânsito. Noções sobre 
Engenharia de tráfego: operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito. Sinalização de trânsito 
Resolução CONTRAN nº 497, de 29 de julho de 2014. Resolução CONTRAN nº 561, de 15 de outubro de 2015. 
Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Resolução CONTRAN nº 761, de 20 de dezembro de 2018. 

CARGO: Assistente Administrativo (Código 101) 

Licitações e contrato (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores). Pregão (Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores). Elaboração de Orçamento de Referência 
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(Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 e alterações posteriores). Pesquisa de preços (Instrução Normativa nº 
073, de 5 de agosto de 2020). Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e 
alterações posteriores). Relações interpessoais. Bens públicos. Agentes públicos. Serviço público: princípios. 
Concessão, permissão e autorização. Lei Orgânica do Município de Amargosa. Conhecimentos básicos de 
administração. Planejamento, organização, direção e controle. Níveis de planejamento: estratégico, tático e 
operacional. Princípios básicos de Organização: divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude 
administrativa. Organizações formais: características, tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades, 
hierarquia e autoridade. Autoridade X Responsabilidade. Departamentalização: conceito, tipos, vantagens e 
desvantagens. Liderança: tipos, conceitos e teorias. Teorias da motivação humana. Controle. Tipos de 
estabelecimento de padrões: movimento sistemático, ações corretivas e preventivas. Processo decisório. 
Comportamento Organizacional. Trabalho em equipe. Eficiência, eficácia, efetividade, produtividade e 
competitividade. Noções de Direito Administrativo: princípios constitucionais e os poderes administrativos que 
regem a Administração Pública Brasileira; Poder de polícia; Abuso de poder (Lei nº 4.898, de 09 de dezembro 
de 1965 e alterações posteriores); Atos administrativos: atributos, requisitos para validade, classificação, 
espécies, vícios. Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho 1992, e suas alterações posteriores); 
Regime jurídico-administrativo. Competência administrativa. Poderes Administrativos. Administração pública 
direta e indireta. Ato administrativo; Técnicas de arquivamento: classificação, organização, arquivos correntes 
e protocolo. Gestão de documentos. Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Procedimentos 
arquivísticos: código de classificação guarda, prazos de guardar, preservação, eliminação, vigência, retenção e 
prescrição. Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados (Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991). Tipos de 
arquivo. Tipos de documentos. Protocolo: conceito, tipos e procedimentos. Sistema de Arquivamento. 
Classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo. Materiais e Patrimônio: recebimento de 
materiais e inspeção de recebimento. Classificação dos materiais. Movimentação e armazenagem de 
materiais. Inventário. Controle de Estoque: tipos de estoque. Giro de estoque. Cobertura de estoque. 

CARGO: Técnico Agrícola (Código 105) 

Exercício da profissão de técnico agrícola (Decreto no 90.922, de 6 de fevereiro de 1985). Classificação de 
produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico (Lei no 9.972, de 25 de maio de 2000). Sistema 
Nacional de Sementes e Mudas – SNSM (Lei nº 10.711, de 05 de agosto de 2003/Decreto nº 5.153, de 23 de 
julho de 2004 e alterações posteriores). Projetos e atividades agropecuárias: planejamento, execução e 
fiscalização. Procedimentos de biosseguridade. Uso e manejo do solo: gênese, morfologia, conservação e 
fertilidade do solo. Plantio, colheita e pós-colheita. Manejo de Pragas, doenças e plantas daninhas. 
Reprodução animal: melhoramento genético, manejo da criação, nutrição e sanidade animal. Produção 
agroindustrial: higiene, limpeza e sanitização na produção agroindustrial. Conservação e armazenamento da 
matéria-prima de produtos, agroindustriais. Controle da qualidade na produção agroindustrial. Agroecologia. 
Irrigação e drenagem. Floricultura, jardinagem e plantas medicinais. Mecanização agrícola. Topografia. 
Administração e economia rural.  

CARGO: Técnico de Vigilância Sanitária (Código 106) 

Vigilância Sanitária. Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e 
alterações posteriores). Diretrizes e ações de vigilância em saúde (Portaria GM nº 1.378, de 9 de julho de 2013 
e alterações posteriores). Regulamento das atividades da vigilância epidemiológica com relação à coleta, fluxo 
e a periodicidade de envio de dados da notificação compulsória de doenças por meio do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – SINAN (Instrução Normativa nº 2, de 22 de novembro de 2005 e 
alterações posteriores).  Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial 
(Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e alterações posteriores). Classificação de grau de risco das atividades 
econômicas para fins de licenciamento sanitário no âmbito do Estado da Bahia (Portaria SESAB nº 101, de 24 
de março de 2020 e alterações posteriores). Serviço de Inspeção Municipal e Procedimentos de Inspeção 
Sanitária em estabelecimentos que produzem produtos de origem animal no município de Amargosa (Lei nº 
580, de 19 de agosto de 2020 e alterações posteriores).  Código de Posturas do Município de Amargosa (Lei 
complementar nº 24, de 20 de junho de 2011 e alterações posteriores).  Legislação básica sobre promoção, 
proteção e recuperação da saúde no estado da Bahia (Lei estadual nº 3.982, de 29 de dezembro de 
1981/Decreto nº 29.414, de 05 de janeiro de 1983 e alterações posteriores). Consolidação das normas sobre 
as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro 
de 2017, anexo XX: Do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
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potabilidade). Princípios gerais e estabelece as ações de competência do Estado e dos Municípios na 
organização, execução e gestão das ações do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde do Estado da Bahia 
(Resolução CIB nº 249/2014). Estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária: grau de complexidade (Anexo I 
Resolução CIB nº 34/2016). Sistema Único de Saúde (Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, e alterações posteriores). Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 
21 de setembro de 2017). Evolução Histórica da Organização do Sistema de Saúde no Brasil e a construção do 
Sistema único de Saúde (SUS) – Princípios, Diretrizes e Arcabouço Legal. Controle Social no SUS. Resolução nº 
453, de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Determinantes Sociais da Saúde. Código de 
Posturas da Saúde do Município de Amargosa (Lei Complementar nº 09, de 03 de março de 2006). 

CARGO: Técnico em Enfermagem (Código 107) 

Regulamentação do exercício da enfermagem (Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986). Exercício da enfermagem 
(Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987). Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução 
COFEN nº 564, de 6 de novembro de 2017). Biossegurança nas Ações de Saúde. Doenças infectocontagiosas e 
parasitárias. Educação em Saúde. Enfermagem em Clínica Médica das Afecções: cardiovasculares, endócrinas, 
gastrointestinais, musculoesqueléticas, neoplásicas, neurológicas, renais/genitourinárias, respiratórias, 
reumáticas e tegumentares. Enfermagem em clínica cirúrgica: métodos de esterilização e desinfecção; centro 
cirúrgico; assistência no pré, trans, pós-operatório e nas complicações. enfermagem em emergência: 
politraumatismo, parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, infarto agudo do 
miocárdio, angina do peito, edema agudo de pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva, 
intoxicação e envenenamento e cetoacidose diabética. Enfermagem na saúde mental: transtornos psicóticos, 
neuróticos e sociais (dependência química). Necessidades humanas básicas. Noções de Epidemiologia. 
Preparo, Cálculo e Administração de Medicamentos. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Programa de 
Saúde da Família. Programa Nacional de Imunização. Programas de Saúde Pública: Enfermagem na Assistência 
Integral à Saúde da Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Adulto e Idoso. Sinais Vitais. Técnica de Coleta de 
Material para Exames. Técnicas Básicas de Enfermagem. Constituição Federal de 1988 (Art. 196 a 200).  
Sistema Único de Saúde (Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990 e Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e 
alterações posteriores). Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017). 
Evolução Histórica da Organização do Sistema de Saúde no Brasil e a construção do Sistema único de Saúde 
(SUS) – Princípios, Diretrizes e Arcabouço Legal. Controle Social no SUS. Resolução nº 453, de 10 de maio de 
2012 do Conselho Nacional de Saúde. Determinantes Sociais da Saúde. Política Nacional de Humanização.  

CARGO: Técnico em Laboratório (Código 109) 

Equipamentos utilizados no laboratório clínico. Microscopia: noções gerais. Noções básicas de meios de 
cultura e reagentes. Esterilização e desinfecção. Métodos de coloração em bacteriologia. Morfologia 
bacteriana. Métodos de pesagem, balança de precisão analítica. Noções básicas em microscopia óptica. 
Vidraria e outros materiais de laboratório: reconhecimento, preparo e utilização. Noções de centrifugação. 
Filtração. Equilíbrios ácido-básico. Noções sobre pH. Espectrofotômetria. Uso de água em laboratório: 
filtração, destilação, desmineralização, deionização. Volumetria: preparo de soluções reagentes e outros meios 
usados no laboratório clínico. Teorias das diluições: aplicações práticas; Registro de resultados dos trabalhos e 
relatórios. 

 



 
MUNICÍPIO DE AMARGOSA  

CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CARGOS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO  
EDITAL Nº 02/2020  

ERRATA 002 pertinente ao EDITAL Nº 02/2020 
 

- 18 - 

Página 26, ONDE SE LÊ: 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 
1. O Concurso Público será realizado segundo o calendário constante no quadro abaixo, que indica as datas previstas de 
realização das etapas. 
2. As datas aqui previstas poderão sofrer eventuais modificações (antecipação ou adiamento) a serem divulgadas com a 
adequada antecedência no endereço eletrônico do Processo Seletivo: 
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/amargosa/2020/concursopublico_nm/concurso_nm.asp. 
 

CRON EVENTOS DATA 
1 Publicação do Edital 07/10/2020 
2 Período de Inscrição 08/10/2020 22/11/2020 
3 Período de Pagamento da Taxa de Inscrição       08/10/2020 23/11/2020 
4 Publicação das inscrições deferidas 27/11/2020 
5 Aplicação das Provas Objetivas 13/12/2020 
6 Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas objetivas       14/12/2020 
7 Interposição dos Recursos contra os Gabaritos Preliminares 15/12/2020 

8 Resultado da análise dos recursos contra os Gabaritos 
Preliminares 21/12/2020 

9 Resultado Final 28/12/2020 
10 Recursos contra o Resultado Final 29/12/2020 
11 Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado Final 30/12/2020 
12 Homologação 04/01/2021 

 
LEIA-SE: 

ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO 
1.O Concurso Público será realizado segundo o calendário constante no quadro abaixo, que indica as datas previstas de 
realização das etapas. 
2.As datas aqui previstas poderão sofrer eventuais modificações (antecipação ou adiamento) a serem divulgadas com a 
adequada antecedência no endereço eletrônico do Processo Seletivo: 
http://www.fundacaocefetbahia.org.br/amargosa/2020/concursopublico_nm/concurso_nm.asp. 

 
 
CRON EVENTOS DATA 

1 Publicação do Edital 07/10/2020 
2 Período de Inscrição 08/10/2020 20/12/2020 
3 Período de Pagamento da Taxa de Inscrição       08/10/2020 21/12/2020 
4 Publicação das inscrições deferidas 19/01/2021 
5 Aplicação das Provas Objetivas 07/02/2021 
6 Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas objetivas       08/02/2021 
7 Interposição dos Recursos contra os Gabaritos Preliminares 09/02/2021 

8 Resultado da análise dos recursos contra os Gabaritos 
Preliminares 18/02/2021 

9 Resultado Final 22/02/2021 
10 Recursos contra o Resultado Final 23/02/2021 
11 Resultado da Análise dos recursos contra o Resultado Final 24/02/2021 
12 Homologação 25/02/2021 

 
AMARGOSA, 20 de novembro de 2020 

Júlio Pinheiro dos Santos Júnior 
Prefeito do Município de Amargosa 

 


