
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP
EDITAL

EDITAL DE ABERTURA 059/2022

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 661 A 718 E 720 - DIVERSOS CARGOS

Processo nº 22.0.000078737-3

 

O Município de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, conforme o que consta nos autos do processo eletrônico nº 22.0.000078737-3 e
Deliberações nº 16/2021 e nº 16/2022, torna público que realizará Concursos Públicos, através de provas objetivas de caráter competitivo, sob a coordenação técnico-administrativa
da Fundação La Salle, para o provimento de diversos cargos efetivos de pessoal da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, bem como para formação de cadastro de
reserva (C.R.), de acordo com a lei de criação dos cargos e alterações posteriores, com o ingresso pelo regime Estatutário. Os Concursos Públicos reger-se-ão pelas disposições
contidas na legislação municipal vigente, bem como pelas normas contidas neste Edital de Abertura.

                                                                                                                                                        

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 O Concurso Público será realizado pelo Município de Porto Alegre e executado pela Fundação La Salle, obedecidas às normas deste Edital de Abertura e da legislação municipal
vigente.

1.2 Este Concurso Público destina-se ao provimento de Cargos, com formação escolar de nível médio, técnico e superior, conforme requisitos de provimento dos Cargos.

1.3 A forma de seleção dos candidatos, observados os requisitos do Cargo, dar-se-á por três modos:

a) modo de acesso Universal;

b) modo de acesso de Pessoa Com Deficiência (PCD);

c) modo de acesso de Pessoa Negra (PN).

1.4 O candidato que desejar concorrer pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência (PCD) ou de Pessoa Negra (PN) deverá comprovar sua condição conforme normas e
procedimentos descritos neste Edital.

1.5 As provas objetivas serão aplicadas no Município de Porto Alegre/RS, conforme a disponibilidade de locais adequados.

1.6 As declarações e informações prestadas na ficha de inscrição online são de responsabilidade única e exclusiva do candidato.

1.7 O Concurso Público será constituído de Provas Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os Cargos Públicos.                              

1.8 O desconhecimento do conteúdo deste Edital e de eventuais retificações publicadas não poderá ser utilizado como forma de justificativa para eventuais prejuízos requeridos pelo
candidato.

1.9 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade dos resultados homologados das provas seletivas, ainda que verificadas posteriormente, os atos poderão ser
reformados ou o candidato ser eliminado do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição.

1.10 Os Anexos, listados abaixo, compõem a íntegra deste Edital:

a) Anexo I – Atribuições dos Cargos;

b) Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais para as Provas Objetivas;

c) Anexo III – Conteúdos Programáticos dos Cargos;

d) Anexo IV – Formulário de Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição;

e) Anexo V – Declaração de Participação no Modo de Acesso de Pessoa Negra;

f) Anexo VI – Procedimentos para Emitir o Documento de Arrecadação Municipal - DAM (boleto bancário);

g) Anexo VII – Atestado de Comprovação da Deficiência para a Reserva Especial de Vagas para Pessoa Com Deficiência.

1.11 É de exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação das publicações dos Editais e extratos dos Editais decorrentes do cronograma de execução deste Edital,
veiculados nos seguintes meios e locais:

a) Diário Oficial do Município de Porto Alegre (DOPA);

b) Em jornal de grande circulação;

c) No site da Fundação La Salle: www.fundacaolasalle.org.br/concursos.

1.12 Em caráter meramente informativo haverá divulgação dos atos no endereço eletrônico oficial do Município de Porto Alegre: www.portoalegre.rs.gov.br/concursos.

1.13 O atendimento aos candidatos na sede da Fundação La Salle dar-se-á de segunda-feira a sexta-feira das 08 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 18
horas, nas formas:

a) presencial – Av. Getúlio Vargas, 5558 – Sala 105, Centro, CEP: 92010-242 - Canoas/RS;

b) por telefone – (051) 3031-3169 ou 3031-3170;

c) por e-mail – selecao@fundacaolasalle.org.br;

d) durante o período de execução do concurso público, será disponibilizado um computador com acesso à internet, na sede da Fundação La Salle, para fins de uso pelo candidato.

 

2. DOS CARGOS

2.1 Quadro Demonstrativo dos Cargos de Nível Médio e Técnico:

Nº
CP

CARGOS
ÓRGÃO DE
LOTAÇÃO

 
TOTAL

DE
VAGAS

 

VAGAS
ACESSO

PCD

VAGAS
ACESSO

PN
REQUISITOS MÍNIMOS / ESCOLARIDADE EXIGIDA

661 Assistente Administrativo Administração Direta 10 02 01

Ensino Médio Completo

662 Assistente Administrativo DMAE 01 - -

663 Assistente Administrativo DEMHAB 01 - -

664 Assistente Administrativo DMLU 01 - -

665 Assistente Administrativo FASC 01 - -

666 Assistente Administrativo PREVIMPA 01 - -

667 Eletrotécnico Administração Direta 01 - - Ensino médio completo, Curso de Técnico em Eletrotécnica
E registro profissional no Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Sul – CRT/RS

668 Eletrotécnico DEMHAB C.R. - -

669 Eletrotécnico DMLU C.R. - -

 

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
http://www.portoalegre.rs.gov.br/concursos
mailto:selecao@fundacaolasalle.org.br


2.2 Quadro Demonstrativo dos Cargos de Nível Superior:

Nº
CP

CARGOS
ÓRGÃO DE
LOTAÇÃO

TOTAL
DE

VAGAS

VAGAS
ACESSO

PCD

VAGAS
ACESSO

PN
REQUISITOS MÍNIMOS / ESCOLARIDADE EXIGIDA

670 Administrador Administração Direta 01 - -

Curso Superior Completo na Área de Administração E
registro profissional no Conselho Regional de
Administração do Rio Grande do Sul – CRA/RS

671 Administrador DMAE C.R. - -

672 Administrador DEMHAB 01 - -

673 Administrador DMLU 01 - -

674 Administrador FASC C.R. - -

675 Administrador PREVIMPA 01 - -

676
Analista de Tecnologia da

Informação e Comunicação
Administração Direta 02 - -

Curso Superior Completo, na modalidade Bacharelado
em Áreas relacionadas à Tecnologia da Informação

677 Assistente Social Administração Direta 01 - -

Curso superior Completo em Serviço Social e registro
profissional no Conselho Regional de Serviço Social
do RS - CRESSRS

678 Assistente Social DMAE C.R. - -

679 Assistente Social DEMHAB C.R. - -

680 Assistente Social DMLU C.R. - -

681 Assistente Social FASC 01 - -

682 Assistente Social PREVIMPA C.R. - -

683 Biólogo Administração Direta 01 - - Curso Superior Completo em Biologia, Ciências
Biológicas, História Natural ou licenciado em Ciências,
com habilitação em Biologia E registro profissional no
Conselho Regional de Biologia do RS – CRBio-03

684 Biólogo DMAE C.R. - -

685 Biólogo DEMHAB C.R. - -

686 Biólogo DMLU C.R. - -

687 Engenheiro Agrônomo Administração Direta 01 - - Curso superior Completo em Engenharia Agronômica
E registro profissional no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do RS – CREA/RS

688 Engenheiro Agrônomo DEMHAB C.R. - -

689 Engenheiro Agrônomo DMLU C.R. - -

690 Engenheiro Cartógrafo Administração Direta 01 - - Curso superior Completo em Engenharia Cartográfica
E registro profissional no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia do RS – CREA/RS691 Engenheiro Cartógrafo DEMHAB C.R. - -

692 Engenheiro Civil Administração Direta 01 - -

Curso superior Completo em Engenharia Civil E
registro proissional no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do RS – CREA/RS.

693 Engenheiro Civil DEMHAB C.R. - -

694 Engenheiro Civil DMAE C.R. - -

695 Engenheiro Civil DMLU 01 - -

696 Engenheiro Civil FASC C.R. - -

697 Engenheiro Químico Administração Direta 01 - - Curso superior Completo em Engenharia Química E
registro profissional no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do RS – CREA/RS.

698 Engenheiro Químico DMAE C.R. - -

699 Engenheiro Químico DMLU 01 - -

 

2.3 Quadro Demonstrativo dos Cargos de Médico Especialista:

Nº
CP

CARGOS
ÓRGÃO DE
LOTAÇÃO

TOTAL
DE

VAGAS

VAGAS
ACESSO

PCD

VAGAS
ACESSO

PN
REQUISITOS MÍNIMOS / ESCOLARIDADE EXIGIDA

700
Médico Especialista –

Cardiologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Cardiologia, com registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

701
Médico Especialista –

Cirurgia Plástica

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Cirurgia Plástica, com registro
no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

702
Médico Especialista –

Cirurgia Torácica

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Cirurgia Torácica, com registro
no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

703
Médico Especialista –

Dermatologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Dermatologia, com registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

704
Médico Especialista –

Emergencista

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Medicina de Emergência, com
registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

705
Médico Especialista –

Endocrinologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Endocrinologia, com registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

706
Médico Especialista –

Endocrinologia Pediátrica

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Endocrinologia Pediátrica, com
registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

707
Médico Especialista –

Gastroenterologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Gastroenterologia, com registro
no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

708
Médico Especialista –

Hematologia Pediátrica

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Hematologia Pediátrica, com
registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

709
Médico Especialista –
Medicina da Família e

Comunidade

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Medicina da Família e
Comunidade, com registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul –
CREMERS.

710
Médico Especialista –

Medicina Intensiva
Pediátrica

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Medicina Intensiva Pediátrica,
com registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.



711 Médico Especialista –
Nefrologia Infantil

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - - Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Nefrologia Infantil, com registro
no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

712
Médico Especialista –

Neonatalogia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Pediatria na área de atuação
em Neonatologia, com registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul –
CREMERS.

713
Médico Especialista –

Oftalmologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Oftalmologia, com registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

714
Médico Especialista –

Oftalmologia Pediátrica

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Oftalmologia Pediátrica, com
registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

715
Médico Especialista –

Traumatologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Traumatologia, com registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

716
Médico Especialista –
Otorrinolaringologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Otorrinolaringologia, com
registro no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

717
Médico Especialista –

Psiquiatria

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Psiquiatria, com registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

718
Médico Especialista –

Psiquiatria Infantil

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Psiquiatria Infantil, com registro
no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

720
Médico Especialista –

Urologia

Secretaria
Municipal de
Saúde (SMS)

01 - -
Curso Superior Completo em Medicina e especialização em Urologia, com registro no
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul – CREMERS.

 

2.4 As atribuições de provimento dos Cargos encontram-se no Anexo I, sendo parte integrante deste Edital.

 

3. DA CARGA HORÁRIA, REMUNERAÇÃO INICIAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO

3.1 Para o cargo de Assistente Administrativo:

3.1.1 Vencimento básico inicial, conforme carga horária de 30 (trinta) horas semanais, equivalente a R$ 1.398,50 (mil trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

3.1.2 De acordo com a necessidade da Administração, o candidato aprovado poderá ser convocado para cumprir Regime de Tempo Integral (RTI) de 40 (quarenta) horas semanais,
com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento básico inicial.

3.2 Para o cargo de Eletrotécnico:

3.2.1 Vencimento básico inicial, conforme carga horária de 30 (trinta) horas semanais, equivalente a R$ 1.677,54 (mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro
centavos).

3.2.2 De acordo com a necessidade da Administração, o candidato aprovado poderá ser convocado para cumprir Regime de Tempo Integral (RTI) de 40 (quarenta) horas semanais,
com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento básico inicial.

3.3 Para todos os cargos de Médico Especialista:

3.3.1 Vencimento básico inicial, conforme carga horária de 20 (vinte) horas semanais, equivalente a R$ 2.841,09 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais e nove centavos).

3.3.2 De acordo com a necessidade da Administração, a jornada de trabalho e o vencimento básico inicial poderão ter alterações, conforme descrito a seguir:

a) Convocação para regime especial de trabalho suplementar, com carga horária de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e gratificação correspondente a 50% (cinqüenta por cento)
sobre o vencimento básico inicial.

b) Convocação para Regime de Tempo Integral (RTI), com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e gratificação correspondente a 50% (cinquenta por cento)
sobre o vencimento básico inicial.

c) Convocação para Regime de Dedicação Exclusiva (RDE), com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e gratificação correspondente a 100% (cem por cento)
sobre o vencimento básico inicial.

3.3.2.1 A carga horária semanal poderá ser cumprida com plantões fixos semanais de 12 (doze) horas e, ainda, como complementação mensal da jornada, com plantões de 12
(doze) horas em finais de semana ou conforme necessidade das escalas do serviço nos órgãos de lotação dos servidores.

3.3.3 Gratificação de Incentivo Médico (GIM), correspondente a:

a) 45% (quarenta e cinco por cento) do vencimento básico inicial, para regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais;

b) 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico inicial, em caso de convocação para regime especial de trabalho suplementar, de 30 (trinta) horas semanais; ou

c) 100% (cem por cento) do vencimento básico inicial, em caso de convocação para RTI ou para RDE, de 40 (quarenta) horas semanais.

3.4 Para os demais cargos de nível superior:

3.4.1 Vencimento básico inicial, conforme carga horária de 30 (trinta) horas semanais, equivalente a R$ 2.348,08 (dois mil trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos).

3.4.2 A jornada de trabalho e o respectivo vencimento básico inicial poderão ser alterados, em caso de necessidade da Administração, conforme segue:

a) Convocação para Regime de Trabalho Integral (RTI), com carga horária de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e gratificação correspondente a 50% (cinqüenta por cento)
sobre o vencimento básico inicial.

b) Convocação para Regime de Dedicação Exclusiva (RDE), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento básico
inicial.

3.4.3 Gratificações Adicionais para os cargos de Engenheiro:

3.4.3.1 Gratificação Alcance de Metas Serviços Engenharia e Arquitetura (GAM), que se constitui de parte fixa e de parte variável, sendo a parte fixa correspondente a 32% (trinta e
dois por cento) do vencimento básico inicial, acrescida de:

a) 45% (quarenta e cinco por cento) do vencimento básico inicial, correspondente ao regime de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;

b) 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico inicial, no caso de convocação para prestar RTI; ou

c) 100% (cem por cento) do vencimento básico inicial, no caso convocação para prestar RDE.

3.4.3.2 A parte variável da GAM é baseada em metas de gestão e seu percentual dependerá da porcentagem atingida em cada objetivo, que corresponderá ao percentual máximo de
68% (sessenta e oito por cento) do vencimento básico inicial.

3.4.4 Gratificações Adicionais para os cargos de Biólogo:

3.4.4.1 Gratificação de Responsabilidade Ambiental e Alcance de Metas (GRAAM), que se constitui de parte fixa e de parte variável, sendo a parte fixa correspondente a 32% (trinta e
dois por cento) do vencimento básico inicial, acrescida de:



a) 45% (quarenta e cinco por cento) do vencimento básico inicial, correspondente ao regime de 30 (trinta) horas semanais de trabalho;

b) 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento básico inicial, no caso de convocação para prestar RTI; ou

c) 100% (cem por cento) do vencimento básico inicial, no caso convocação para prestar RDE.

3.5 Poderão ser acrescidas à remuneração outras gratificações conforme o Órgão de lotação.

3.6 Demais benefícios para todos os cargos previstos no Quadro Demonstrativo dos Cargos:

3.6.1 Vale Alimentação, conforme Lei Municipal n° 7.532/1994.

3.6.2 Vale Transporte facultativo e subsidiado, conforme Lei Municipal n° 5.595/1985.

3.6.3 Plano de saúde facultativo e subsidiado, conforme Lei Municipal nº 11.556/2014.

 

4 DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

4.1 Os períodos estabelecidos neste cronograma, inclusive as datas das provas, poderão ser alterados durante o Concurso Público, sem prejuízo das orientações e ditames deste
Edital.

 

PROCEDIMENTOS DATAS

Publicação do Edital de Abertura no Diário Oficial do Município de Porto Alegre e nos  sites: www.fundacaolasalle.org.br/concursos e
www.portoalegre.rs.gov.br/concursos

05/07/22

Período de inscrições pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos

(as inscrições encerram-se às 17h do último dia previsto neste cronograma)

06/07 a
01/08/22

Período para solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição 06 a 08/07/22

Publicação de Edital sobre o resultado preliminar das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição 15/07/22

Período de recebimento de recursos administrativos sobre resultado preliminar de isenção do pagamento da taxa de inscrição 18 a 20/07/22

Publicação de Edital sobre o resultado homologado das solicitações de isenção do pagamento da taxa de inscrição 27/07/22

Último dia para pagamento e compensação do Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário) da taxa de inscrição                                                02/08/22

Último dia para a entrega de cópia autenticada da declaração e/ou certidão fornecida pelo Poder Judiciário de que exerce ou exerceu, em qualquer momento, a
função de jurado em júri criminal, de modo a ter preferência no critério de desempate final

02/08/22

Último dia para entrega do Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais Para as Provas Objetivas, por candidatos que necessitam de atendimento
especial

02/08/22

Último dia para entrega do Anexo V – Declaração de Participação no Modo de Acesso de Pessoa Negra – PN 02/08/22

Publicação de Aviso com as listas preliminares de inscritos por modo de acesso, do resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas objetivas
e do resultado preliminar da função de jurado em júri criminal

23/08/22

Período de recebimento de recursos administrativos sobre a lista preliminar de inscritos, do resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial para as provas
objetivas e do resultado preliminar da função de jurado em júri criminal

24 a 26/08/22

Publicação de Aviso com as listas homologadas de inscritos por modo de acesso, do resultado homologado dos pedidos de atendimento especial para as provas
objetivas e do resultado homologado da função de jurado em júri criminal

16/09/22

Publicação de Edital sobre Composição e Qualificação da Banca Examinadora das Provas Objetivas 16/09/22

Publicação de Edital de divulgação do local e horário das Provas Objetivas 23/09/22

Data provável para aplicação das Provas Objetivas 09/10/22

Período para comprovação da identidade devido coleta de impressão digital nas Provas Objetivas (para os casos onde houver necessidade de coleta de digital,
conforme rege o item 4.3 deste Edital)

10 a 20/10/22

Publicação de Edital com os gabaritos preliminares das Provas Objetivas 10/10/22

Ato público para abertura do lacre dos envelopes das grades de respostas das Provas Objetivas, para leitura óptica, na Sede da Fundação La Salle às 9 horas 11/10/22

Período de recebimento de recursos administrativos dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas 11 a 14/10/22

Publicação de Edital com os gabaritos oficiais das Provas Objetivas 01/11/22

Publicação de Edital com as respostas dos recursos administrativos sobre questões contestadas sobre o gabarito preliminar das Provas Objetivas 01/11/22

Publicação de Edital de divulgação das notas preliminares e das grades de respostas das Provas Objetivas 01/11/22

Período de recebimento de recursos administrativos das notas preliminares das Provas Objetivas
03, 04 e
07/11/22

Publicação de Edital de divulgação das notas oficiais das Provas Objetivas 11/11/22

Publicação de Edital sobre a nota informativa do sorteio público, caso necessário 11/11/22

Realização de sorteio público, caso necessário 19/11/22

Publicação de Edital com a lista de candidatos aprovados homologados para todos os Cargos, com a respectiva classificação final 24/11/22

Publicação da Homologação do Resultado Final 24/11/22

 

4.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato buscar informações sobre data, horário e local das provas, resultados, avisos e demais procedimentos que são publicados nos
termos do item 1.11 deste Edital.

4.3 A comprovação da identidade é destinada a candidatos que porventura tenham sido identificados por coleta de impressão digital no ato da aplicação das provas objetivas,
conforme item 7.2.10 deste Edital, devendo posteriormente comprovar identidade, no período específico contido no cronograma de execução.

http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos
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4.4 As publicações previstas nos procedimentos do cronograma de execução deste Edital serão divulgadas até às 18 horas, conforme data determinada.

 

5 DA INSCRIÇÃO

5.1 As inscrições serão realizadas conforme o cronograma previsto no item 4.1 deste Edital, exclusivamente pela internet, no endereço www.fundacaolasalle.org.br/concursos. O
candidato deverá procurar o link específico para realizar a inscrição neste Edital e preencher as informações solicitadas, bem como escolher o Cargo pretendido e optar, se for o
caso, pela participação no modo de acesso de Pessoa Com Deficiência (PCD) ou de Pessoa Negra (PN).

5.1.2 As inscrições serão submetidas ao sistema da Fundação La Salle até às 17 (dezessete) horas do último dia determinado no Cronograma de Execução deste Edital, observado o
horário de Brasília – DF.

5.2 Após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá emitir o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário) para pagamento da taxa
de inscrição do concurso, conforme instruções no Anexo VI, como forma de ter sua inscrição homologada.

5.2.1 O Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário) deverá conter, obrigatoriamente, o CPF do candidato para fins de validação da sua inscrição.

5.3 A Fundação La Salle disponibiliza computador com acesso à internet durante o período de execução do concurso público, em sua Sede, localizada na Av. Getúlio Vargas, nº
5558, Sala 105, Centro, Canoas/RS, no horário de atendimento ao público, das 08 horas e 30 minutos às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 18 horas.

5.4 Não será exigido do candidato, no ato de sua inscrição, apresentação ou entrega de cópia de qualquer documento comprobatório dos requisitos de provimento do Cargo, sendo
de responsabilidade do candidato a veracidade dos dados cadastrados, sob as penas da lei.

5.5 Dos Valores e do Pagamento da Taxa de Inscrição

5.5.1 Dos valores das taxas de inscrição:

a) cargos de nível escolar médio/técnico – R$ 88,86 (oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos);

b) cargos de nível escolar superior – R$ 157,96 (cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos).

5.5.2 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será objeto de restituição, salvo em caso de cancelamento ou suspensão dos Concursos Públicos.

5.5.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado, exclusivamente, por emissão e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário),
disponível no ato da inscrição ou por emissão de 2ª via, até o último dia de pagamento, não sendo aceito depósito bancário como forma de pagamento.

5.5.4 Para fins de inscrição no Cargo de sua escolha, o candidato deverá registrar o seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), emitido pelo Ministério da Fazenda.

5.5.5 O candidato não poderá efetuar mais de uma inscrição para Cargos distintos neste Edital, sendo permitida apenas uma inscrição por CPF.

5.5.6 No período de inscrição o candidato poderá alterar os dados registrados no formulário eletrônico de inscrição, bem como a escolha do Cargo, até a homologação do pagamento
do boleto, sendo válido apenas o último registro realizado para fins de geração e pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM (boleto bancário).

5.5.7 A alteração da inscrição em cargo pleiteado pelo candidato implica na anulação imediata da inscrição anterior, tornando inválido para fins de homologação qualquer DAM
(boleto bancário) gerado e/ou pago referente à inscrição anterior, sendo necessária a emissão de novo DAM (boleto bancário).

5.5.8 O não pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM (boleto bancário) da taxa de inscrição, até a última data estipulada no cronograma de execução deste Edital,
resulta na não homologação da inscrição.

5.5.9 O pagamento da taxa de inscrição em nome de terceiros, sem vínculo com a última inscrição realizada e registrada no sistema, com valor divergente da taxa de inscrição, fora
do prazo de pagamento ou comprovante de agendamento do pagamento não será objeto de ressarcimento ou consideração de inscrição homologada, sendo de responsabilidade do
candidato a devida atenção no procedimento de geração, conferência de dados e pagamento do DAM (boleto bancário).

5.6 Da Homologação e Regulamentação da Inscrição

5.6.1 As condições para homologação da inscrição são:

a) preenchimento dos dados no formulário eletrônico de inscrição disponível no endereço eletrônico - www.fundacaolasalle.org.br/concursos;

b) pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM (boleto bancário) da taxa de inscrição, nominal ao candidato, sendo obrigatório conter o número do CPF do candidato,
no prazo e forma previstos por este Edital; ou

c) ter obtido a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

5.6.2 Não é permitida a troca de opção de Cargo em relação àquela originalmente indicada no formulário eletrônico de inscrição do candidato, após ter efetuado o pagamento do
DAM (boleto bancário).

5.6.3 É vedada ao candidato a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.

5.6.4 O candidato que desejar se inscrever pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência ou de Pessoa Negra deverá, no ato do preenchimento do formulário eletrônico de
inscrição, marcar a opção pela participação no referido modo de acesso, bem como observar os procedimentos complementares neste Edital, como forma de ter sua inscrição
homologada. O não atendimento dos procedimentos complementares condicionará a homologação da inscrição sem direito à reserva de vagas no modo de acesso de Pessoa Com
Deficiência ou de Pessoa Negra.

5.6.5 A inscrição será realizada, exclusivamente, pela internet, através do site www.fundacaolasalle.org.br/concursos.

5.6.7 O pagamento das inscrições será realizado com o DAM (boleto bancário) gerado pelo sistema de inscrição, não sendo aceitas outras formas de pagamento. 

5.6.8 Não serão aceitos pedidos de inscrição via e-mail, correio, FAX (fac-símile) ou outra forma que não seja o preenchimento da inscrição online disponibilizada no site.

5.6.9 Não serão aceitos os pedidos de inscrição não efetivados por falhas de computadores, congestionamento da rede ou outros fatores de ordem técnica oriundas das operações
bancárias válidas.

5.6.10 Verificado que o candidato não utilizou o seu próprio número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no momento da inscrição, após o pagamento do DAM (boleto bancário) da
taxa de inscrição, a qualquer tempo, sua inscrição no concurso público será cancelada, fato que impossibilita o candidato de realizar as provas ou, se verificado posteriormente à
aplicação das provas, serão considerados nulos os resultados apurados, restando o candidato excluído do concurso público.

5.6.11 Não é atribuição da Fundação La Salle regulamentar ou determinar o modo operacional dos estabelecimentos que prestam serviços bancários, quanto ao horário limite de
pagamento e compensação dos boletos bancários, sendo de responsabilidade do candidato certificar-se dos procedimentos de cada modalidade de pagamento, seja presencial ou
online.

5.6.12 A Fundação La Salle não se responsabiliza por fraudes em boletos bancários, ocasionados por vírus instalados no computador utilizado pelo candidato, que alteram os dados
do boleto emitido. Como prevenção, cabe ao candidato verificar se os dados registrados no DAM (boleto bancário) emitido correspondem ao devido, como o código do banco, o
número do código de barras que aparece na região superior do documento deve ser o mesmo que aparece na parte inferior, CNPJ e nome do beneficiário, data de vencimento e
valor.

5.6.13 O correto preenchimento dos dados e escolhas do candidato é de sua única e inteira responsabilidade.

5.6.14 Serão publicadas três listas de inscritos homologados, sendo a primeira de candidatos pelo modo de acesso Universal, a segunda lista pelo modo de acesso de Pessoa Com
Deficiência e a terceira lista pelo modo de acesso de Pessoa Negra.

5.6.15 Independente de não haver, de modo expresso, a reserva de vagas por modo de acesso é permitida a inscrição de candidato na condição de Pessoa Com Deficiência ou de
Pessoa Negra, considerando que o provimento de outras vagas a serem ofertadas no prazo de validade destes Concursos Públicos deverão ser observada e seguida a lista por modo
de acesso previstas neste Edital.

5.6.16 Após a homologação da inscrição, de modo automático, o candidato receberá um e-mail com a ficha de inscrição, na qual constam todos os dados e escolhas cadastrados
pelo candidato no ato de sua inscrição. Caso o candidato necessite realizar alguma alteração/correção em sua ficha de inscrição, deverá realizar um recurso administrativo sobre a
lista preliminar de inscritos, conforme período específico no cronograma de execução deste Edital.

5.6.17 O recurso administrativo contra a lista preliminar de inscritos poderá ser realizado conforme procedimentos deste Edital, anexada cópia do DAM (boleto bancário) e do
comprovante de pagamento, somente no período de recurso administrativo predeterminado, mediante preenchimento do formulário específico de recurso administrativo.

5.7 Da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição
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5.7.1 Em conformidade com o Decreto Municipal nº 17.794, de 14 de maio de 2012, é assegurado o direito de isenção da taxa de inscrição ao candidato que, cumulativamente:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal no 6.135, de 26 de junho de 2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 2007.

5.7.2 Da concessão da isenção da taxa de inscrição para candidato de baixa renda e os inscritos no CadÚnico:

a) apresentar comprovante de inscrição no Cadastro Único com Número de Inscrição Social – NIS e o Anexo IV - Formulário de Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição,
preenchido e assinado.

5.7.3 Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar os documentos comprobatórios do direito a concessão e o Anexo IV – Formulário
de Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, através do endereço eletrônico isencao@fundacaolasalle.org.br, em arquivo salvo no formato PNG, JPG, JPEG ou PDF, dentro do
prazo estipulado no cronograma de execução deste Edital.

5.7.4 Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição a candidato que não possua o Número de Identificação Social - NIS já identificado e confirmado na base de
dados do CadÚnico, na data da sua inscrição neste Concurso Público ou omitir, fraudar ou falsificar as informações nos documentos apresentados.

5.7.5 É da inteira responsabilidade do candidato procurar o órgão gestor do CadÚnico do seu município para inscrição e atualização do seu cadastro na base de dados.

5.7.6 Os dados informados pelo candidato, no ato do Formulário Eletrônico de Inscrição, deverão ser os mesmos que foram declarados ao Órgão Gestor do CadÚnico.

5.7.6.1 A Fundação La Salle consultará o órgão gestor do CadÚnico para validar as informações prestadas pelo candidato e deliberar sobre o pedido de isenção da taxa de inscrição.

5.7.7 Para fins de comprovação de pertencer à família de baixa renda, conforme item 5.7.1, alínea “b)”, o candidato deverá entregar o Anexo IV – Formulário de Requerimento de
Isenção da Taxa de Inscrição, parte integrante deste Edital, devidamente preenchido e assinado.

5.7.8 O candidato, cujo pedido de isenção for indeferido e que tiver interesse em permanecer inscrito nos Concursos Públicos, deverá fazer o recolhimento da respectiva taxa de
inscrição até a data limite de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal - DAM (boleto bancário), conforme o cronograma de execução deste Edital.

5.7.9 Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição de candidato que tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição.

5.7.10 O candidato que tenha obtido a isenção da taxa de inscrição, mas efetue o pagamento do DAM (boleto bancário), não será devolvido o valor referente à taxa paga.

5.7.11 O recurso administrativo contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição poderá ser realizado conforme procedimentos deste Edital, somente no
período de recurso administrativo predeterminado, mediante preenchimento do formulário específico de recurso administrativo.

5.8 Das Solicitações Para Atendimento Especial no Dia de Aplicação das Provas Objetivas

5.8.1 O candidato que desejar solicitar tratamento diferenciado para a realização das provas deverá preencher e assinar o Anexo II Formulário de Requerimento de Condições
Especiais para as Provas deste Edital e entregar através do endereço eletrônico atendimentoespecial@fundacaolasalle.org.br, em arquivo salvo no formato PNG, JPG, JPEG ou PDF,
dentro do prazo determinado no cronograma de execução deste Edital.

5.8.2 A candidata lactante deverá preencher e encaminhar o requerimento constante no Anexo II, conforme estabelecido no item 5.8.1, e, ainda, levar um acompanhante maior de 18
anos, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda e cuidado da criança. A candidata que não levar o acompanhante não poderá realizar as
provas.

5.8.3 Durante o período de amamentação, a candidata será acompanhada de uma fiscal da Fundação La Salle, que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e as
condições deste Edital.

5.8.4 O acompanhante responsável pela guarda da criança se submeterá a todas as regras de conduta e de segurança válidas para os candidatos.

5.8.5 A solicitação de atendimento especial, se necessária, será submetida à avaliação da equipe médica da Fundação La Salle para deferimento.

5.8.6 Ficam assegurados às pessoas trans, compreendidas as mulheres trans, as travestis e os homens trans, os direitos a identificação por meio do seu nome social e à escolha de
tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual às pessoas trans se reconhecem, bem como são identificadas por sua comunidade e em seu meio social.

5.8.6.1 A anotação do nome social da pessoa trans constará por escrito nos Editais dos concursos, entre parênteses, antes do respectivo nome civil. As pessoas trans deverão
apresentar como identificação oficial no dia de aplicação das provas um dos documentos previstos no item 7.2.9.1 deste Edital.

5.8.6.2 A pessoa trans deverá, ainda, preencher e enviar o formulário com o pedido de atendimento especial, conforme item 5.8.1 deste Edital.

5.8.6.3 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social além do procedimento citado no item 5.8.1 deste Edital.

5.8.7 O candidato que utiliza prótese auditiva somente poderá permanecer com o aparelho em sala de prova, durante a leitura das instruções pelos fiscais de sala, se encaminhar o
Laudo médico contendo a comprovação de que se faz necessária a utilização da prótese de forma contínua e que contenha o CID, assinatura do médico, carimbo e seu número de
registro no Conselho Regional de Medicina. A data de emissão do Atestado Médico deve ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias antes da data de publicação deste Edital de
Abertura. Antes do início das provas, o candidato deverá remover o aparelho auditivo e acondicioná-lo em envelope de segurança inviolável, fornecido pelo fiscal da sala.

5.8.8 Caso o candidato não envie o Anexo II Formulário de Requerimento de Condições Especiais para as Provas Objetivas no prazo e forma estabelecidos neste Edital, não terá o
tratamento diferenciado para a realização das provas.

5.8.9 No caso de solicitação de atendimento especial que envolva a utilização de recursos tecnológicos, que porventura ocorram falhas desses recursos no dia de aplicação das
provas, poderá ser adotado procedimento alternativo, observada a condição de viabilidade.

5.8.10 A listagem com o resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial será divulgada conforme o cronograma de execução, item 4.1 deste Edital. Após a divulgação da
listagem preliminar, será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para a interposição de recursos administrativos.

 

6 DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

6.1 Da Validade e Formação de Cadastro de Reserva

6.1.2 Este Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação do Edital de Homologação Final do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a
critério da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Os candidatos aprovados nos Concursos Públicos estarão condicionados ao ingresso pelo regime Estatutário.

6.1.3 A utilização do cadastro de reserva obedecerá, rigorosamente, a ordem de classificação final publicada por Edital específico, respeitado o preenchimento das vagas por modo
de acesso Universal, Pessoa Com Deficiência e Pessoa Negra.

6.2 Da Reserva de Vagas para Pessoas Com Deficiências (PCD)

6.2.1 A Pessoa Com Deficiência (PCD) que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII, do artigo 37, da Constituição Federal; Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelos Decretos Federais nº 5.296/2004 e demais atualizações, da Lei Federal
nº 12.764/12, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.368/14 e pelo Decreto Federal nº 9.508/2018 e demais atualizações, é assegurado o direito de inscrição para os cargos deste
Edital, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possui.

6.2.2 A Pessoa Com Deficiência (PCD) que se enquadrar na legislação do item anterior, participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais
candidatos.

6.2.3 No ato da inscrição, através do formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá optar por participar pelo modo de acesso de PCD – Pessoa Com Deficiência, bem como
declarar, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID. 

6.2.4 Não será homologada a inscrição (na condição de Pessoa Com Deficiência) de candidato que descumprir quaisquer das exigências aqui apresentadas.

6.2.5 A Pessoa Com Deficiência que não declarar essa condição, por ocasião da inscrição, não poderá, posteriormente, interpor recurso administrativo em favor de sua situação.

6.2.6 Os candidatos aprovados, com o resultado final homologado, que no ato da inscrição se declararam como Pessoa Com Deficiência, além de figurar na lista de acesso Universal
de classificação, terão seus nomes publicados em lista à parte, observada a respectiva ordem de classificação da lista de acesso Universal.

6.2.7 Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 346, de 17 de abril de 1995, ser-lhes-á reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas de acordo com o Cargo,
que forem providas no prazo de validade deste Concurso Público.
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6.2.8 O candidato inscrito na reserva de vagas para Pessoa com Deficiência e aprovado no Concurso Público será submetido à avaliação de comissão específica, para fins de
reconhecimento da condição solicitada, no período anterior a sua posse.

6.2.9 O candidato poderá ser convocado para participar de reunião para avaliação da comissão específica.

6.2.10 A avaliação pela comissão específica ocorrerá sem o envolvimento da Fundação La Salle.

6.2.11 Os candidatos aprovados inscritos na reserva de vagas para Pessoa com Deficiência (PCD) deverão apresentar no prazo de 15 (quinze) dias a partir da convocação para
admissão, laudo médico original, com a assinatura do médico, carimbo e seu número de Registro no Conselho Regional de Medicina, contendo nome e documento de identidade do
candidato, informando a espécie e o grau/nível da deficiência, bem como sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10) emitido nos últimos 90 (noventa) dias, contados da convocação.

6.2.12 Ao laudo médico deverá ser anexado exame de audiometria para candidatos portadores de deficiência auditiva e exame de acuidade visual para candidatos portadores de
deficiência visual. Apenas serão aceitos exames com data de realização inferior a 90 (noventa) dias, contados da convocação.

6.2.13 O candidato que não for reconhecido como Pessoa com Deficiência (PCD) pela comissão avaliadora passará a concorrer pela lista de acesso Universal.

6.2.14 A observância do percentual de vagas reservadas à Pessoa Com Deficiência dar-se-á durante todo o período de validade do Concurso Público, desde que haja candidatos
aprovados para o respectivo cargo.

6.2.15 Não havendo candidatos aprovados pelo modo de acesso de Pessoa Com Deficiência em número suficiente para preencher as vagas reservadas, estas serão preenchidas
pelos demais candidatos aprovados no respectivo cargo, considerando a ordem de classificação do acesso Universal.

6.2.16 Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vaga para Pessoas com Deficiência (PcD), será utilizado o critério de arredondamento constante no Art 1º, § único da
Lei Complementar Municipal 346/95.

6.3 Da Reserva de Vagas para Pessoas Negras (PN)

6.3.1 Em conformidade com a Lei Complementar nº 746, de 03 de Novembro de 2014, fica assegurada a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas disponíveis por cargo deste
Edital aos candidatos inscritos e aprovados, com resultado final homologado, no modo de acesso de Pessoa Negra.

6.3.2 Por ocasião do chamamento, será convocado, primeiramente, o candidato aprovado no modo de acesso de Pessoa Negra e depois o candidato do modo de acesso a de
Pessoa Com Deficiência. Esta preferência também será observada havendo apenas uma vaga destinada a cotista.

6.3.3 É considerada Pessoa Negra aquela que assim se declarar, expressamente, identificada como de cor preta ou parda, considerando, exclusivamente, os aspectos fenotípicos do
candidato. 

6.3.4 As informações fornecidas pelos candidatos são de sua inteira responsabilidade e ficarão no registro cadastral do Formulário Eletrônico de Inscrição.

6.3.5 Para efeitos deste Edital, no ato do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição o candidato deverá optar por concorrer pelo modo de acesso, bem como preencher e
entregar o Anexo V – Declaração de Participação no Modo de Acesso de Pessoa Negra, na forma e prazo estabelecidos no cronograma de execução, item 4.1 deste Edital.

6.3.6 A inobservância do disposto no item 6.3.5 deste Edital acarretará a perda do direito à inscrição no modo de acesso de Pessoa Negra.

6.3.7 O Anexo V – Declaração de Participação no Modo de Acesso de Pessoa Negra deverá ser entregue na Fundação La Salle, presencialmente ou enviada por SEDEX com AR
eletrônico (aviso de recebimento), para o endereço Av. Getúlio Vargas, 5558, Sala 105, Bairro Centro, CEP 92010-242, Canoas/RS. Em caso de envio da documentação por SEDEX
com AR eletrônico (aviso de recebimento), a data de postagem deverá ser até o último dia útil da data limite para entrega.

6.3.8 A observância do percentual de vagas reservadas no modo de acesso de Pessoa Negra dar-se-á durante todo o período de validade do Concurso Público e aplicar-se-á a todos
os cargos, desde que haja candidatos aprovados. No caso de não haver aprovação de candidatos inscritos no modo de acesso de Pessoa Negra em número suficiente para ocupar
os 20% (vinte por cento) das vagas reservadas, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados do emprego deste Edital, observada a lista de classificação por acesso
Universal.

6.3.9 O candidato inscrito no modo de acesso de Pessoa Negra participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere aos
conteúdos das provas objetivas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas objetivas exigida para todos os demais candidatos.

6.3.10 O candidato que se autodeclarou como Pessoa Negra, na inscrição, caso aprovado e classificado no Concurso Público, será convocado para submeter-se à verificação da
veracidade da autodeclaração.

6.3.11 A aferição da veracidade da autodeclaração será realizada por Comissão Específica, com poder deliberativo, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

6.3.12 Na verificação da veracidade da autodeclaração o candidato que se autodeclarou, na inscrição, como Pessoa Negra, será observado os seguintes aspectos:

a) Informação prestada no Formulário Eletrônico de Inscrição quanto à condição de Pessoa Negra;

b) O Anexo V – Declaração de Participação no Modo de Acesso de Pessoa Negra assinada e entregue pelo candidato, ratificando sua condição de Pessoa Negra, indicada no
Formulário Eletrônico de Inscrição;

c) Fenótipo, que será verificado obrigatoriamente com a presença do candidato, considerando os traços negróides, relativamente à cor da pele (preta ou parda) e aos aspectos
predominantes como lábios, orelhas, nariz e cabelos (crespo ou carapinha).

6.3.13 Os candidatos inscritos e aprovados, com o resultado final homologado pelo modo de acesso de Pessoa Negra, além de figurarem na lista por acesso Universal, terão seus
nomes publicados em lista à parte, com ordenamento respectivo da classificação obtida na lista por acesso Universal.

6.3.14 Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas para o modo de acesso de Pessoa Negra, será utilizado o critério de arredondamento constante no Art. 1º, § 2º
da Lei Complementar Municipal 746/14.

 

7 DAS ETAPAS DE PROVAS

7.1 DAS PROVAS OBJETIVAS

7.1.2 A etapa de provas objetivas tem caráter eliminatório e classificatório, composta por 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas de resposta
(A,B,C,D,E), sendo apenas uma considerada correta. Os conteúdos programáticos por cargo constam no Anexo III.

7.1.3 A avaliação das provas objetivas é dividida por disciplina, para todos os Cargos deste Edital, conforme descrito abaixo:

a) 10 (dez) questões de Língua Portuguesa;

b) 10 (dez) questões de Legislação;

c) 40 (quarenta) questões de Conhecimentos Específicos.

7.2 DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

7.2.1 O local e horário das provas objetivas serão divulgados no endereço www.fundacaolasalle.org.br/concursos, após o término das inscrições, conforme o cronograma de
execução deste Edital.

7.2.2 As medidas sanitárias de prevenção ao contágio do COVID-19, para fins de aplicação das provas, seguirão as determinadas pelos órgãos de saúde, adotadas pela Fundação
La Salle, com divulgação das orientações detalhadas por decorrência da publicação de Aviso de consulta da data, local e horário de aplicação das provas.

7.2.3 O candidato deverá comparecer na data e local da prova com, pelo menos, 60 (sessenta) minutos de antecedência do horário de início da prova para fins de identificação e
ingresso na sala de provas.

7.2.4 O candidato terá o tempo máximo de 04 (quatro) horas para realizar a prova objetiva e preencher a grade de resposta.

7.2.5 Após o início da prova, o candidato deverá permanecer na sala pelo tempo mínimo de 01(uma) hora.

7.2.6 O candidato só poderá levar o caderno de provas depois de transcorridas 02 (duas) horas do início do tempo total previsto de prova.

7.2.7 O tempo de aplicação da prova será registrado em quadro informativo da sala, por um dos fiscais de sala, de modo que os candidatos possam acompanhar o tempo disponível
para a realização da prova.

7.2.8 Não haverá entrega da prova em outro momento, bem como não será publicada na internet.

7.2.9 Para fins de ingresso em sala de aplicação de provas o candidato deverá apresentar um documento de identificação em papel, com foto e em perfeito estado de conservação.
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7.2.9.1 Serão considerados documentos de identificação, na forma física (impresso): carteiras expedidas pelos comandos militares, pelas secretarias de segurança pública, pelos
institutos de identificação e pelos corpos de bombeiros militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional; passaporte brasileiro; certificado de
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo
aprovado pelo art. 159 da Lei no 9.503/1997, publicada no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997).

7.2.9.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, cartão de inscrição no CPF, título eleitoral, título de eleitor, carteira de estudante, carteira
funcional sem valor de identidade, documentos digitais, ilegíveis, não identificáveis e (ou) danificados e quaisquer outros documentos em desacordo com a legislação em vigor.

7.2.9.3 O candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no item 7.2.9.1 deste Edital, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado
do Concurso Público.

7.2.9.4 O documento de identificação do candidato deverá estar em condições para possibilitar a sua identificação, sem rasura, adulteração, inviolado e atualizado.

7.2.9.5 Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas, para fins de identificação dos candidatos, bem como protocolos de solicitação de documentos.

7.2.10 Caso o candidato esteja impossibilitado de exibir, no dia de aplicação das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que
compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

7.2.10.1 Serão aceitos registros de ocorrência online, contendo o número de protocolo e o código de autenticação eletrônica, observada a data de expedição de, no máximo, 30
(trinta) dias antecedentes à data de realização das provas. Somente serão aceitos registros de ocorrência online se o candidato entregar, no dia de prova, uma cópia impressa.

7.2.11 Quando houver fundada suspeita acerca da identidade do candidato, é facultado a Fundação La Salle realizar procedimentos adicionais de identificação. A identificação
especial poderá ser exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, fisionomia e/ou à assinatura do portador.

7.2.12 Todo candidato que realizou a identificação especial, de acordo com os itens 7.2.10 e 7.2.11 deste Edital, deverá comprovar sua identidade, através do envio por SEDEX com
AR eletrônico (aviso de recebimento), de cópia autenticada em cartório de um documento de identificação válido para este certame, para a Fundação La Salle, no endereço Av.
Getúlio Vargas, nº 5558, Sala 105, Centro, Canoas/RS – CEP: 92.010-242, conforme período específico no cronograma de execução deste Edital.

7.2.13 O candidato que deixar de comprovar a sua identificação, de acordo com o item 7.2.12 deste Edital, não terá considerado o resultado da prova, restando reprovado no
certame.

7.2.14 O não comparecimento na data, no local e horário determinado, independentemente da motivação, acarretará na eliminação sumária do candidato do Concurso Público.

7.2.15 Não será permitido, independentemente da justificativa, o ingresso no local de provas após o sinal de início do tempo de prova, sendo o candidato declarado excluído do
concurso por desistência.

7.2.16 Após o sinal sonoro para início da aplicação das provas a porta do prédio será fechada, ocasião que não será permitida a entrada de candidato. Caso o candidato já esteja no
interior do prédio, o mesmo será acompanhado por um fiscal da coordenação para ingresso em sala.

7.2.17 O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Não será admitido o compartilhamento de nenhum material entre os candidatos durante a
aplicação das provas.

7.2.18 Não será permitida a entrada de objetos e/ou pertences pessoais dos candidatos após o fechamento dos portões, seja qual for o motivo alegado.

7.2.19 Não será permitido o uso de corretivos, borracha, lápis, lapiseira ou assemelhados durante a prova.

7.2.20 Em caso de necessidade do uso de medicamento durante a aplicação da prova, o candidato deverá comunicar o fiscal de sala durante o horário de acesso à sala de provas,
para a devida inspeção dos remédios, os quais permanecerão na mesa do fiscal. O uso do medicamento deverá ocorrer fora da sala de provas, na presença de um fiscal.

7.2.21 Após o candidato ingressar na sala de provas, não será admitido usar e/ou transitar, com qualquer material de consulta ou auxílio de qualquer natureza, tais como anotações,
equipamentos eletrônicos, escutas, fones, rádios, relógios, gravadores, celulares, tablets e assemelhados ou qualquer acessório de chapelaria ou óculos escuros, devendo o
candidato permanecer em silêncio, sob pena de eliminação imediata do candidato.

7.2.22 Todo material eletrônico e/ou celulares deverá ser desligado, previamente, pelo candidato. Quando do ingresso em sala de provas, os materiais eletrônicos deverão ser
acondicionados em envelope de segurança fornecido pela Fundação La Salle, devendo o envelope ser mantido lacrado dentro da sala até a saída definitiva do candidato do local de
prova. O descumprimento da presente instrução poderá implicar na eliminação do candidato, por constituir tentativa de fraude.

7.2.23 Por decorrência dos procedimentos de segurança previstos neste Edital, previamente ao início da prova, candidatos que trajarem vestimentas que restrinjam a visualização
das orelhas ou da parte superior da cabeça, serão direcionados a sala de Coordenação do Concurso, que procedera com a vistoria necessária à manutenção da segurança na
aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata da sala de provas original do candidato.

7.2.24 Haverá coleta de impressão digital dos candidatos, durante a realização da prova, na grade de respostas da prova objetiva, conforme orientação do fiscal da sala.

7.2.25 Durante a realização das provas objetivas, a Fundação La Salle poderá submeter os candidatos ao sistema de detector de metal a qualquer momento.

7.2.26 O Candidato que fizer uso de marca-passo, pinos cirúrgicos ou outros instrumentos metálicos deverá comparecer ao local de provas munidos dos exames e laudos que
comprovem o uso de tais equipamentos, sob possibilidade de serem excluídos sumariamente do certame.

7.2.27 A coordenação do local de provas poderá realizar revista física no candidato, independente do uso de detector de metais, de acordo com a necessidade para casos suspeitos,
por medida de segurança.

7.2.28 Em caso de suspeita ou tentativa de fraude de qualquer natureza durante a realização da prova, o candidato será advertido. Se constatada a fraude, será sumariamente
eliminado do Concurso Público, sendo iniciados os trâmites legais cabíveis.

7.2.29 É de responsabilidade do candidato o preenchimento da grade de respostas que possibilite a leitura óptica. Eventuais rasuras ou falhas de preenchimento que impossibilitem a
leitura óptica serão computadas como erro.

7.2.30 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, riscar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da
impossibilidade de realização da leitura óptica.

7.2.31 Não serão substituídas, sob hipótese alguma, grade de resposta por erro, desatenção ou falhas de preenchimento das respostas pelo candidato.

7.2.32 O candidato, uma vez tendo ingressado no ambiente da prova, terá como condição obrigatória a devolução da grade de resposta, mesmo que não preenchida, aos fiscais de
sala. Em caso de negativa, a mesma será registrada na Ata de Sala, sendo o candidato eliminado sumariamente do Concurso Público.  

7.2.33 Ao término do período legal destinado à prova, os 02 últimos candidatos ainda presentes em sala deverão entregar suas grades de respostas, assinar a lista de presença e o
termo de encerramento das atividades em sala na Ata da Sala. Em caso de recusa de um dos dois últimos candidatos em permanecer, outro fiscal poderá realizar o procedimento
supracitado.

7.2.34 O candidato deverá assinar a lista de presença e a grade de respostas de acordo com a assinatura constante do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.

7.2.35 Não será admitido tempo extra de execução da prova objetiva, salvos os casos previstos neste Edital.

7.2.36 Em sala de provas somente será permitido garrafas/recipientes transparentes e sem rótulo para consumo de líquidos, bem como alimentos acondicionados em
embalagem/pote transparente. O descumprimento acarretará no recolhimento dos materiais que estejam de posse do candidato.

7.2.37 Não será permitido o acesso ao local de prova portando arma de fogo e/ou arma branca, sendo de responsabilidade do candidato a sua guarda. A Fundação La Salle não se
responsabiliza pelo acondicionamento de tais objetos.

7.2.38 Não será permitida a transcrição do gabarito de prova em qualquer outro local senão a grade de resposta pessoal do candidato.

7.2.39 A Fundação La Salle divulgará a imagem da grade de respostas dos candidatos que realizaram a prova objetiva, no endereço
eletrônico https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php, na data de divulgação das notas preliminares das provas. A referida imagem ficará disponível por até 30
(trinta) dias corridos da data de sua divulgação, para consulta individual ou download pelo candidato.

7.2.40 Após o prazo determinado no item anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.

7.2.41 Toda e qualquer despesa financeira para participar do Concurso Público é de inteira e única responsabilidade do candidato. A Fundação La Salle não se responsabiliza por
quaisquer ressarcimentos provenientes de alteração do cronograma de execução deste Edital.

7.2.42 Não será permitida a permanência de acompanhantes do candidato, ou pessoas estranhas aos Concursos Públicos, nas dependências do local onde for aplicada a prova.
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7.2.43 A Fundação La Salle não se responsabiliza em disponibilizar local para abrigar acompanhantes de candidatos, exceto os casos previstos neste Edital.

7.2.44 Constatado a qualquer tempo, durante a aplicação das provas, haver crianças, de acordo com o estabelecido no artigo 2º Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,
desacompanhadas nos arredores dos locais de provas, de responsabilidade de candidatos, estes serão eliminados do concurso público.

7.2.45 Será fornecido ao candidato, quando solicitado pelo mesmo, no final de cada turno de provas, na sala de Coordenação do Local de Provas, Atestado de Comparecimento para
a realização das provas, em data e turno correspondente.

7.2.46 No caso do candidato não solicitar o Atestado de Comparecimento à prova, no dia de sua realização, poderá requerer por e-mail, através do endereço eletrônico
- selecao@fundacaolasalle.org.br, cuja solicitação será atendida após a realização do procedimento de abertura dos lacres dos malotes contendo as grades de respostas e as listas
de presença, conforme descrito no cronograma de execução deste Edital. Somente serão atendidos os pedidos realizados até 20 (vinte) dias após a realização da prova.

7.2.47 O processo de desidentificação de provas não será utilizado, considerando que a correção das grades de respostas ocorre por meio de processo eletrônico.

7.2.48 Não é permitido ao candidato fumar na sala de provas e nos locais de circulação dos prédios em que ocorrerá a prova.

7.2.49 O candidato poderá ser eliminado do Concurso Público se cometer uma das irregularidades previstas a seguir:

a) usar ou tentar usar meios fraudulentos e(ou) ilegais para a sua realização e(ou) para obter vantagens para si e(ou) para terceiros;

b) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, a partir de comportamento indevido, com qualquer um dos examinadores, seus auxiliares, instrutores, autoridades ou outros
candidatos;

c) chegar com atraso ou não comparecer no local devido para a realização da prova, conforme previamente informado;

d) não permanecer o tempo mínimo de 01h (uma hora) em sala de prova;

e) ausentar-se do local da prova, a qualquer tempo, portando a grade de resposta;

f) ausentar-se do local da prova, portando o caderno de provas antes do horário permitido para que o candidato possa levá-lo;

g) recusar-se a entregar a grade de resposta da prova objetiva ou continuar a preencher a grade de respostas, após o término do tempo regulamentar;

h) deixar de assinar a lista de presença e/ou a grade de respostas da prova;

i) recusar-se a ser submetido pelo detector de metal ou a qualquer procedimento padrão deste Edital;

j) não permitir a coleta da impressão digital e/ou recusar a realizar qualquer procedimento que tenha por objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados;

k) deixar crianças desacompanhadas de responsável no entorno do local de provas.

l) negar a entrega imediata ou continuar a preencher a grade de resposta da prova, após o término do tempo destinado a sua realização, considerando a determinação do fiscal;

m) for verificado que os dados pessoais de identificação se referem a terceiros, registrados por decorrência do ato de inscrição realizada, tais como RG, CPF ou nome;

n) for surpreendido portando anotações, aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, relógio de
qualquer espécie, tablets, iPod, gravadores, pen drives, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, notebook, palmtop, walkman, máquina
fotográfica etc.

 

8 DA AVALIAÇÃO E DA APROVAÇÃO

8.1 Das Provas Objetivas

8.1.2 As provas objetivas serão corrigidas por meio de leitura óptica das grades de respostas e processamento eletrônico.

8.1.3 Cada questão objetiva de múltipla escolha tem 05 (cinco) alternativas de respostas (A, B, C, D ou E), mas apenas uma resposta correta. A marcação de duas ou mais
alternativas na mesma questão corresponderá a uma resposta errada.

8.1.4 Questão sem marcação de alternativa, rasurada ou com marcação em desacordo com as orientações para preenchimento será considerada resposta errada.

8.1.5 As provas objetivas serão avaliadas em 100 (cem) pontos, com valorização de pontuação por disciplina, para todos os Cargos, conforme descrito a seguir:

 

Disciplina Caráter Nº de Questões Peso por Questão Pontuação Mínima Pontuação Máxima

Conhecimento Específico Classificatório e Eliminatório 40 2,00 40,00 80,00

Língua Portuguesa Classificatório e Eliminatório 10 1,00 4,00 10,00

Legislação Classificatório e Eliminatório 10 1,00 4,00 10,00

 

8.1.6 A etapa de provas objetivas tem caráter classificatório e eliminatório, sendo que será classificado como aprovado o candidato que obtiver desempenho geral igual ou superior a
50 (cinquenta) pontos e, simultaneamente, atingir os pontos mínimos nas disciplinas de caráter eliminatório, para todos os Cargos deste Edital. O item 8.1.5 ilustra o caráter das
provas objetivas, por disciplina, para todos os Cargos deste Edital. O candidato que não alcançar esse desempenho mínimo será excluído do Concurso Público, sendo atribuído o
resultado de reprovado.

8.1.7 Os conteúdos programáticos das provas objetivas são parte integrante deste Edital.

 

9 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

9.1 Das Etapas de Provas

9.1.2 A classificação final será realizada pela ordem decrescente da nota final obtida nos Concursos Públicos, que compreenderá a soma das notas das disciplinas das provas
objetivas, com o máximo de 100 (cem) pontos para todos os Cargos.

9.1.3 O candidato obterá o status de aprovado caso atinja a nota e classificação mínima nas provas do Cargo pleiteado. O candidato que não obtiver tal desempenho mínimo, seja
pela nota e/ou classificação nas etapas de provas terá o resultado de reprovado.   

9.1.4 Se houver empate na classificação do Cargo serão utilizados os critérios de desempate abaixo relacionados:

a) em PRIMEIRO lugar, o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data
de aplicação das provas objetivas.

b) em SEGUNDO lugar, maior nota na prova objetiva da disciplina de Conhecimentos Específicos;

c) em TERCEIRO lugar, maior nota na prova objetiva da disciplina de Língua Portuguesa;

d) em QUARTO lugar, maior nota na prova objetiva da disciplina de Legislação;

e) em QUINTO lugar, tiver exercido a função de jurado criminal (de acordo com a Lei Federal nº 11.689/2008, art. 440);

f) persistindo o empate, será realizado sorteio público.

9.1.5 O candidato que exerce ou exerceu a função de jurado em júri criminal, em qualquer momento, poderá apresentar cópia autenticada da declaração e/ou certidão fornecida pelo
Poder Judiciário, no período específico contido no cronograma de execução deste Edital, que deverá ser entregue na Fundação La Salle ou enviado por SEDEX com AR eletrônico
(aviso de recebimento), para o endereço Av. Getúlio Vargas, 5558, Sala 105, Centro, CEP 92010-242, Canoas/RS, de modo a ter preferência no critério de desempate final,
consoante ao item anterior.

 

10 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE ISENÇÃO, INSCRIÇÃO, GABARITOS E NOTA DAS PROVAS
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10.1 A solicitação de recursos previstos neste Edital só poderá ser realizada por candidato devidamente inscrito nos Concursos Públicos e que tenha participado da etapa de provas
para a qual realiza o recurso administrativo.

10.2 Qualquer recurso administrativo deverá ser efetivado no período devido de 03 (três) dias úteis, conforme o cronograma de execução previsto em Edital.

10.3 Após o período específico para cada etapa de recurso administrativo, os resultados serão ratificados e homologados, não cabendo mais interposição de recurso administrativo
de modo atemporal.

10.4 Constatada a procedência do recurso de gabarito preliminar, a questão poderá ser anulada ou ter seu gabarito alterado, conforme a decisão da Banca Examinadora das provas
objetivas, sendo os fundamentos da decisão publicados por Aviso específico, conforme cronograma de execução dos Concursos Públicos.

10.5 Em caso de anulação de qualquer questão comum a todos os candidatos, a mesma será considerada como correta para todos os candidatos que realizaram a prova.

10.6 Em caso de anulação de qualquer questão específica para o Cargo, a mesma será considerada como correta apenas para o Cargo em questão.

10.7 Constatada a improcedência do recurso administrativo, o mesmo será arquivado.

10.8 A Fundação La Salle se reserva o direito de anular ou alterar questões do gabarito preliminar, independentemente de haver recurso interposto por candidato, considerando a
constatação de erro material na formulação de questões ou do gabarito preliminar.

10.9 Recursos administrativos que apresentarem argumentações inconsistentes, de cunho administrativo, extemporâneas ou em desacordo com as especificações deste Edital, serão
desconsiderados para fins de resposta.

10.10 Recursos administrativos de questões que apresentarem no corpo da fundamentação argumentação sobre questões diferentes da selecionada para recurso serão
desconsiderados para fins de análise.

10.11 O candidato poderá interpor recurso administrativo, dirigido ao Poder Executivo Municipal e remetido à Fundação La Salle, através do
site https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php, dentro dos prazos estipulados neste Edital. O recurso administrativo será desidentificado para fins de análise,
sendo vedado ao candidato qualquer tipo de identificação no teor dos fundamentos, sob pena do mesmo ser desconsiderado para análise e resposta.

10.12 Em caso de deferimento de recurso administrativo interposto, poderá eventualmente ocorrer alteração da classificação inicial obtida pelo candidato ou ainda poderá ocorrer a
desclassificação do candidato que não obtiver o grau mínimo para aprovação, seja pela nota ou por classificação predeterminada, se for o caso.

10.13 Uma vez entregues documentos para qualquer etapa deste Concurso Público, não serão aceitos acréscimos de outros documentos. Por ocasião dos recursos administrativos,
poderão ser entregues somente documentos que sirvam para esclarecer ou complementar dados de documentos já entregues.

10.14 Não será aceita revisão de recurso interposto, de recurso do recurso ou de recurso sobre o gabarito oficial definitivo. A Banca Examinadora constitui última instância para o
recurso administrativo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

10.15 A Fundação La Salle divulgará a imagem da grade de respostas e/ou ficha de avaliação dos candidatos que realizaram a prova, no endereço
eletrônico https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php, na data de divulgação das notas preliminares das provas. A referida imagem ficará disponível por até 30
(trinta) dias corridos da data de sua divulgação, para consulta individual ou download pelo candidato.

10.16 Após o prazo determinado no item anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.

10.17 Não serão aceitos requerimentos de recursos de pessoas não devidamente inscritas nos Concursos Públicos.

 

11 DA NOMEAÇÃO E POSSE

11.1 A Prefeitura Municipal de Porto Alegre reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e o número de vagas existentes, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação e formas de acesso, conforme Listagem Universal, Pessoa Com
Deficiência ou Pessoa Negra.

11.2 A aprovação do candidato no concurso público não assegura o direito ao ingresso, mas apenas a sua expectativa quando cadastro de reserva, seguindo a respectiva ordem de
classificação, ressalvadas as vagas disponíveis em Edital.

11.3 A portaria de nomeação é publicada no DOPA-e, e em caráter meramente informativo, haverá divulgação dos atos no endereço eletrônico oficial do Município de Porto
Alegre www.portoalegre.rs.gov.br/concursos .O candidato é responsável pelo controle da publicação do respectivo ato e dos prazos dele decorrentes, conforme art. 26 da LC 133/85.

11.4 O contato dos candidatos nomeados para tratar de suas respectivas nomeações será realizado exclusivamente por e-mail. O Município de Porto Alegre não se responsabiliza
por eventuais prejuízos ao candidato, decorrentes de endereço eletrônico errado ou não atualizado.

11.5 O ato de nomeação será publicado no DOPA, independentemente do resultado dos exames complementares de ingresso do candidato.

11.6 Aos candidatos nomeados nos Concursos Públicos, sem interesse momentâneo em assumir o cargo, será facultado somente neste momento, mediante requerimento específico,
solicitar reposicionamento de fila para uma segunda chamada, a qual poderá ocorrer uma única vez, e somente ao final do primeiro chamamento da relação dos demais candidatos
habilitados sempre seguindo a ordem de classificação.

11.7 O candidato que não se manifestar no prazo estabelecido pelo Município, não terá possibilidade de solicitação de reposicionamento na lista de classificação.

11.8 O candidato que optar pela segunda chamada fica ciente de que, caso o número de ingressantes, em primeira chamada, atenda às vagas oferecidas por este edital, não lhe será
assegurado o direito à nomeação, por mais primaz que seja sua classificação em relação aos empossados.

11.9 A posse no cargo será efetuada quando atendidas as seguintes condições:

a) ser considerado apto na inspeção de saúde e ter realizado exame psicológico;

b) em se tratando de candidato da reserva de vagas para Pessoa Com Deficiência, ter parecer favorável quanto à deficiência apresentada e sua compatibilidade com as atribuições
essenciais do cargo.

I) a ausência de entrega do laudo médico nos termos do item 11.20 ou o não comparecimento do candidato em caso de convocação para exames complementares implicará na
exclusão do concurso;

II) caso o candidato não seja reconhecido como Pessoa Com Deficiência pela comissão específica, perderá o direito à nomeação pela reserva de vagas, permanecendo somente na
lista de classificação geral;

III) caso a comissão específica conclua que a deficiência alegada pelo candidato é incompatível com as atribuições e atividades do cargo, o candidato será excluído do concurso.

c) em se tratando de candidato da reserva de vagas para pessoas negras, haver sido avaliado e aprovado na comissão competente.

I) caso o candidato não seja reconhecido como negro pela respectiva comissão, perderá o direito à nomeação pela reserva de vagas, permanecendo somente na lista de
classificação geral;

II) o não comparecimento à reunião designada com a comissão específica implicará na exclusão do Concurso.

d) apresentar o original e mídia digital contendo documentação digitalizada, em formato PDF, dos itens a seguir:

I) documento de identificação com foto;

II) CPF – Cadastro de Pessoa Física;

III) Título de Eleitor acompanhado de comprovante de votação da última eleição, dos 2 (dois) turno, quando houver, ou certidão de Quitação Eleitoral fornecida pelo TRE (pode ser
impressa no site https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral), não serão aceitas justificativas;

IV) certificado de reservista ou dispensa de incorporação (candidatos do sexo masculino);

V) PIS ou PASEP. Se não estiver cadastrado, é necessário negativa expedida pela Caixa Econômica Federal. Será aceito o Cartão do Cidadão ou a primeira página da carteira de
trabalho;

VI) comprovante de escolaridade (Diploma), conforme requisitos mínimos constantes no quadro demonstrativo de cargos;

VII) ficha cadastral com dados pessoais e informações bancárias;

IX) certidões negativas criminais fornecidas pela Justiça Estadual, Federal e Eleitoral;

https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php
https://sgc.fundacaolasalle.org.br/portal/modulos/abertura.php
http://www.portoalegre.rs.gov.br/concursos%20.%20
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral)


X) declaração de bens;

XI) declaração de inexistência de acúmulo ilegal de cargos, funções e empregos públicos;

XII) declaração de probidade e moralidade administrativa;

XIII) declaração de não participação como sócio administrador em empresa.

11.9.1 Os formulários de ficha cadastral e declarações mencionadas nos incisos VII, X, XI, XII e XIII, da alínea "d", do item 11.9, serão fornecidos pelo Município para preenchimento
no momento da convocação.

11.9.2 Considerando a Resolução TSE n. 23.637 de 21 de janeiro de 2021 do Tribunal Superior Eleitoral que suspende os efeitos do inciso I, do art. 7º do Código Eleitoral, no tocante
à inscrição e ingresso do eleitor ao serviço público, os candidatos que deixaram de votar nas Eleições 2020 e não apresentaram justificativa eleitoral ou não pagaram a respectiva
multa, estão dispensados de apresentar a quitação eleitoral nos termos do inciso III, da alínea "d", do item 11.9 deste Edital.

11.9.3 Os candidatos do sexo masculino nomeados no Concurso Público que tenham idade igual ou superior a 46 (quarenta e seis) anos ficam dispensados de apresentar o
certificado de reservista ou dispensa de incorporação, conforme previsto no inciso V, da alínea "d", do item 11.9.

11.10 Documentos Opcionais, conforme o caso:

a) certidão de nascimento dos filhos menores, se for o caso;

b) termo de adoção e/ou guarda, conforme o caso;

c) certidão de casamento, se for o caso;

d) comprovante do pedido de exoneração, a contar da data da assinatura do termo de admissão;

e) termo de rescisão de contrato de trabalho, a contar da data da assinatura do termo de posse, homologado pelo Sindicato.

11.11 Em caso de acumulação de cargo, apresentar obrigatoriamente contracheque contendo a carga horária realizada, caso não constar no contracheque, trazer também declaração
assinada e carimbada do órgão respectivo, contendo a carga horária devidamente autorizada, a contar da data da admissão.

11.12 O previsto no item 11.11 aplica-se às funções temporárias, cargos e empregos públicos acumuláveis, previstos pela Constituição Federal, art. 37, XVI, desde que exista
compatibilidade de horários, devendo ser verificada a situação funcional do contratado, no que refere ao cumprimento da carga horária máxima de 60 horas em âmbito municipal,
horários de início e término do expediente, assiduidade e pontualidade.

11.13 No caso do candidato possuir cargo público não cumulável ou aposentadoria decorrente de cargo público, seja de órgão público, autarquias, fundações, empresas públicas,
sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, nas esferas federal, estadual ou municipal ou nas Forças
Armadas, no momento da convocação deverá entregar o comprovante do pedido de exoneração a contar da data da posse ou Termo de rescisão de contrato de trabalho ou termo de
cessação da aposentadoria.

11.14 No caso de o candidato possuir empresa como sócio administrador ou sócio gerente ou MEI, deverá entregar alteração contratual ou baixa da empresa ou MEI, exceto na
qualidade de acionista, quotista ou comanditário.

11.15 A mídia digital utilizada para o armazenamento dos documentos exigidos no item 11.9, em sendo o caso, será devolvida ao candidato logo após a autenticação com os originais
e extração dos arquivos.

11.16 O ingresso dos candidatos aprovados no Concurso Público dar-se-á conforme o regime jurídico estatutário.

11.17 Além da apresentação dos documentos exigidos no item 11.9 a posse do candidato ficará condicionada à realização de perícia admissional para comprovação da aptidão física
necessária para o exercício do cargo.

11.18 O perito poderá solicitar a realização de exames complementares, os quais deverão ser obrigatoriamente apresentados pelo candidato.

11.19 Os exames laboratoriais e complementares serão realizados às expensas dos candidatos e servirão como elementos subsidiários à inspeção médica constante do item 11.17.

11.20 Os candidatos aprovados à reserva de vagas para PCD, após a nomeação e antes da posse, para fins de análise da Comissão, conforme item 6.2.8, devem apresentar no
prazo de 15 (quinze) dias a partir da portaria de nomeação, laudo médico original, com a assinatura do médico, carimbo e seu número de Registro no Conselho Regional de
Medicina, contendo nome e documento de identidade do candidato, informando a espécie e o grau/nível da deficiência, bem como sua provável causa, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) emitido nos últimos 90 (noventa) dias, contados da nomeação.

11.20.1 Ao laudo médico deverá ser anexado exame de audiometria para candidatos portadores de deficiência auditiva e exame de acuidade visual para candidatos portadores de
deficiência visual. Apenas serão aceitos exames com data de realização inferior a 90 (noventa) dias, contados da nomeação.

11.20.1 O laudo médico valerá somente para este Concurso, não será devolvido e não serão fornecidas cópias do documento.

11.20.2 O candidato Pessoa com Deficiência, após a nomeação e antes da posse, será submetido à análise da Comissão Especial de Seleção e Acompanhamento (CESA), que
emitirá parecer fundamentado sobre a compatibilidade ou incompatibilidade da deficiência para o exercício das atribuições essenciais do cargo em concurso e  para aqueles que
optaram por concorrer também pela reserva de vagas, sobre o enquadramento, ou não, da qualificação da deficiência para tal fim.

11.20.3 A compatibilidade da deficiência com as atribuições mínimas do cargo deverá ser confirmada durante o Estágio Probatório.

11.20.4 Após a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de
saúde ou aposentadoria por invalidez.

11.21 Após a nomeação e antes da posse, o candidato que optou a concorrer à reserva de vagas para Pessoas Negras, será submetido à avaliação fundamentada de
reconhecimento pela Comissão destinada para este fim.

11.21.1 Os candidatos que concorrerem à reserva de vagas para Pessoas Negras deverão comparecer à reunião de avaliação em data e local oportunamente divulgados, portando
documento de identificação correspondente ao informado no formulário de inscrição.

11.21.2 A avaliação realizada pela Comissão consistirá na análise das características individuais de fenotipia de pessoa negra, considerando traços característicos dos negros a cor
da pele preta ou parda com aspectos predominantes dos traços negróides como: lábios, nariz e cabelos.

11.22 A inobservância do disposto nos subitens 11.9, 11.17, 11.20, 11.20.2, 11.21 e 11.21.1 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas e a exclusão do candidato no
Concurso, pelo não cumprimento de etapa obrigatória do Concurso.

11.23 Somente poderão retornar para lista geral de classificação os candidatos cotistas, indeferidos pelas Comissões responsáveis pela avaliação, que também possuírem
classificação geral quando da homologação final do concurso público.

11.24 O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse ou não entrar em exercício, terá o ato de nomeação tornado sem efeito.

11.25 No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória, bem como as disposições
referentes às listas de classificações homologadas.

11.26 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse, a falta de comparecimento à perícia admissional, a falta de apresentação de exames
ou a prática de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

 

12 DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 As inscrições de que trata este Edital implicam o conhecimento das presentes instruções e regramentos por parte do candidato e seu compromisso tácito de aceitar as condições
da sua realização.

12.2 Será excluído do Concurso Público o candidato que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata. A inexatidão das informações, irregularidades dos documentos,
ou não comprovação dos mesmos no prazo solicitado pelo Município de Porto Alegre, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se
todos os atos decorrentes de sua inscrição.

12.3 O Município de Porto Alegre e a Fundação La Salle não se responsabilizarão por quaisquer cursos, textos ou apostilas, referentes aos Concursos Públicos, elaborados e/ou
confeccionados por terceiros.

12.4 O candidato declara seu consentimento de que, por se tratar de concurso público, os seus dados (nome e número de inscrição), bem como os respectivos resultados de todas
as etapas de provas serão publicados nos termos deste Edital.



12.5 As disposições legais previstas na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ficam consignadas neste Edital e demais Avisos,
no que competir. A Fundação La Salle declara que o tratamento dos dados pessoais dos candidatos tem por objetivo a execução do certame de modo a garantir a lisura e prevenção
à fraude, atuando como operadora dos dados do Município de Porto Alegre/RS, a quem os dados serão repassados para definir a finalidade de seu uso e tratamento.

12.6 De  acordo com a necessidade, o Município de Porto Alegre poderá realizar Concurso Público para o cargo na qual ainda exista cadastro de reserva, garantindo-se a prioridade
de convocação dos candidatos pertencentes ao cadastro mais antigo, dentro do prazo de validade do mesmo. O Município de Porto Alegre poderá realizar novo Concurso Público
para o mesmo cargo, encerrando a validade do anterior, caso se esgote a listagem de habilitados.

12.7 O concurso ocorrerá com o cumprimento das normas aqui constantes e, como partes integrantes deste Edital, dos seguintes atos normativos:

a) inc. II do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;

b) arts. 19, 30 e 161 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre;

c) Leis Complementares Municipais nº 133/1985 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre); nº 346/1995 (reserva de vagas aos portadores de deficiência); nº
746/2014 (reserva de vagas aos negros);

d) Leis Municipais nº 5.595/1985 nº (regulamenta o vale-transporte); nº 6.309/1988 (plano de carreira da Administração Direta); nº 7.532/1994 (regulamenta a concessão de vale
alimentação); nº 8.470/2000 (identificação de raça e etnia); nº 5.595/1985 (regulamenta o vale-transporte) e nº 12.234/2017 (obriga a inclusão do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Lei Maria da Penha nos conteúdos elencados das provas de legislação de editais de concursos públicos municipais nas áreas, jurídica e de assistência social,
educação, saúde e segurança pública); nº 6.203/1988 (plano de cargos do DMAE); nº 6.253/1988 e nº 6.410/1989 (plano de carreira do DMLU); nº 6.310/1988 (plano de carreira do
DEMHAB); nº 11.701/2014 (reordenamento da FASC); nº 8.986/2002 (plano de carreira do PREVIMPA); nº 7.226/1993 (ressarcimento da taxa de inscrição de concurso público); nº
8.470/2000 (identificação de raça e etnia) e nº 9.938/2006 (veta realização de concursos públicos municipais aos sábados);

d) Decretos Municipais nº 20.736/2020 (preços públicos inscrições concursos públicos e processos seletivos); nº 20.681/2020 (regulamenta o vale-transporte instituído pela Lei nº
5.595/85); nº 11.496/1996 (regulamento de concursos públicos);  nº 13.961/2002 (regulamenta a Lei nº 8.470/2000); 17.794/2012 (isenção da taxa de inscrição); 17.808/2012
(recadastramento anual dos servidores municipais ativos);

e) Lei Complementar Federal nº 101/2000;

f) Art. 27 da Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);

g) Decretos Federais nº 3.298/99 (integração de pessoa portadora de deficiência) e 5.296/04 (pessoas com deficiência); 6.135/2007 (CadÚnico);

12.8 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso Público da Fundação La Salle, podendo ad referendum consultar o Município de Porto Alegre.

 

 

 

Porto Alegre, 01 de julho de 2022.
 

ANDRÉ LUIS DOS SANTOS BARBOSA,
Secretário Municipal de Administração e Patrimônio.

Documento assinado eletronicamente por André Luis dos Santos Barbosa, Secretário(a) Municipal, em 01/07/2022, às 13:54, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal
18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador 19394547 e o código CRC B4EB9AF4.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

EDITAL DE ABERTURA 059/2022 

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 661 A 718 E 720 - DIVERSOS CARGOS 

Processo nº 22.0.000078737-3 

Anexo I – Das Atribuições dos Cargos 

A jornada normal corresponderá à jornada legal por Cargo, ressalvadas as profissões regulamentadas, 
admitidos acordos para jornada compensatória, para atividades realizadas em jornada extraordinária, para 
jornada noturna, e para jornada em dias de repouso e/ou feriados, bem assim para deslocamentos fora do 
local de trabalho.  
 

 CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E TÉCNICO 

 
 
Cargo: Assistente Administrativo 
 

 
Atribuições: 

a) Descrição Sintética: executar trabalhos que envolvam a interpretação e a aplicação de leis e normas 
administrativas; redigir e digitar expedientes administrativos; proceder à aquisição, à guarda e à distribuição de 
material; atendimento ao público externo e interno; 
b) Descrição Analítica: examinar processos; redigir e digitar pareceres, informações e expedientes administrativos 
como memorandos, cartas, ofícios e relatórios; revisar, quanto ao aspecto redacional, ordens de serviço, instruções, 
exposições de motivos, projetos de lei, minutas de decreto e outros; secretariar reuniões e lavrar atas; realizar e 
conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis, vantagens financeiras e 
descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem 
concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, a conferência, a armazenagem e a conservação de materiais e 
outros suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamentos de bens 
patrimoniais; operar com terminais eletrônicos e equipamentos de microfilmagem; auxiliar no trabalho de 
aperfeiçoamento e implantação de rotina; auxiliar na escrituração de livros contábeis; realizar atendimento ao 
público interno e externo, via telefone, por meios eletrônicos e presencialmente; manter arquivos, fichários e 
protocolos referentes a expedientes originários ou em circulação no seu setor de trabalho; organizar e manter 
atualizado o registro funcional dos servidores, realizando controle e lançamento de efetividade de servidores e 
estagiários, férias, vale-transporte, licença-prêmio, horas-extras e licenças; organizar e manter atualizado o arquivo 
da documentação relativa à vida funcional dos servidores e de documentos endereçados ou encaminhados pelo 
setor, como memorandos e ofícios, entre outros, observando a tabela de sua temporalidade; executar tarefas afins. 

 
 

 
Cargo: Eletrotécnico 
 

 
Atribuições: 

a) Descrição Sintética: executar tarefas de caráter técnico, relativas ao planejamento, orientação, avaliação e 
controle de projetos de instalações atinentes aos sistemas de iluminação pública e redes. 
b) Descrição Analítica: coordenar e executar serviços de instalação de iluminação pública; propor e orientar as 
modificações dos circuitos elétricos em geral; supervisionar a instalação e a manutenção da iluminação pública e 
motores elétricos; analisar e orientar os testes de materiais elétricos; fiscalizar a substituição dos equipamentos e 
materiais; auxiliar na elaboração de programas; executar serviços de recuperação de material elétrico e de 
iluminação pública; efetuar testes de materiais elétricos; conduzir a execução de serviços externos, tais como: troca 
de lâmpadas, reatores, fotocélulas, contactores, capacitadores, luminárias, etc.; orientar a verificação de circuitos, 
assim como consertos e montagem de linhas; realizar montagens e manutenção; elaborar e interpretar circuitos e 
esquemas elétricos; manter contatos com órgãos públicos ou particulares; preparar estimativas das quantidades e 
custos dos materiais de mão-de-obra necessários às instalações e manutenção de redes elétricas; responsabilizar-
se por equipes auxiliares necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive 
as editadas no recultivo regulamento da profissão. 
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 
Cargo: Administrador 
 

 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: planejar, supervisionar e executar atividades de administração geral e técnica no 
desenvolvimento de organizações, nas áreas de Recursos Humanos, Financeira, Marketing, Produção, Análise de 
Sistemas e Métodos, bem como realizar consultoria administrativa; 
b) Descrição Analítica: pesquisar, propor e executar projetos de diagnóstico e formulação de alternativas para 
organização e reorganização estrutural, operacional e administrativa; estudar e propor alternativas e normas para um 
desenvolvimento eficaz dos sistemas administrativos; realizar estudos de viabilidade; desenvolver e implantar sistemas 
de processamento eletrônico de dados; acompanhar e propor alternativas para o desenvolvimento da estrutura 
organizacional do Município; projetar e executar programas de simplificação e aperfeiçoamento de métodos e 
processos de trabalho operacional e gerencial; estudar e propor métodos de mensuração da qualidade de serviços 
prestados, propondo alternativas; estudar e propor métodos de estímulo e avaliação da produtividade; pesquisar, 
conceber e administrar sistema de classificação de cargos e funções, promoções e avaliações de eficiência e 
desempenho; proceder a análise de cargos e funções, salários e mercado de trabalho, projetar,  administrar e avaliar 
sistemas de recrutamento, seleção, treinamento, aproveitamento, lotação, ascensão, promoção e demais áreas da 
administração de Recursos Humanos; realizar pesquisa de demanda de serviços públicos; propor normas e métodos 
de trabalho nas áreas de administração financeira, material e patrimonial; realizar estudos e pesquisas de natureza 
técnica, relacionados a métodos e processos orçamentários; estudar e propor técnicas de planejamento administrativo-
financeiro; estudar e analisar, criticamente, os efeitos da despesa pública, propondo alternativas de racionalização; 
estudar e avaliar 
centros de custos, propondo medidas nacionalizadoras; estudar e propor alternativas ao sistema de transporte público; 
planejar e realizar entrevista para ingresso, triagem, pesquisas e investigações; prestar assessoramento técnico-
administrativo, organizacional e gerencial às áreas de Saúde, Educação, Obras e Viação, Meio Ambiente, Economia e 
outras; realizar perícias e consultoria; emitir parecer; responsabilizarse por equipes auxiliares necessárias à execução 
das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 

 
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 

 
Atribuições: 

a) Descrição Sintética: atuar como contato entre as Secretarias e Órgãos e Governança de TIC da Prefeitura, 
prestando assessoria para as questões relacionadas à tecnologia, tanto de uma perspectiva comercial quanto técnica; 
assegurar o suporte técnico e administrativo por meio do planejamento, da organização e da execução de atividades 
relacionadas à gestão de tecnologia da informação. 
b) Descrição Analítica: Criar especificações técnicas e processos usando análises estruturadas e técnicas de 
modelagem de dados como diagramas de atividades e diagramas de entidade-relacionamento; auxiliar grupos técnicos 
na revisão de fluxos e processos de TIC voltados para a eficiência e melhoria constante; escrever especificações de 
requisitos de software e especificações de teste; criar padrões, processos, procedimentos e diretrizes para uso de 
ferramentas, tecnologias ou equipamentos de TIC; avaliar custo-benefício de soluções; entender as interdependências 
do sistema e colaborar com as equipes de projeto; prestar assessoria especializada aos clientes internos relativa à sua 
área de atuação; produzir e analisar estudos e pesquisas relacionados às atividades de sua área de atuação; produzir, 
analisar e consolidar ações e informações relacionadas às atividades de sua área de atuação; desenvolver, atualizar, 
propor e coordenar projetos, programas e técnicas específicas na área de sua atuação, em consonância com as 
necessidades; dimensionar requisitos e funcionalidades de sistemas; verificar o desempenho de sistemas e sugerir as 
mudanças necessárias a sua otimização; desenvolver, analisar, preparar, distribuir e controlar os processos técnicos e 
documentais necessários; gerenciar ativos e passivos financeiros no seu âmbito de atuação; pesquisar, analisar e 
emitir pareceres sobre temas específicos na sua área de atuação; efetuar diagnósticos e sugerir soluções cabíveis; 
manter registros e relatórios sobre os serviços executados; coordenar, receber e acompanhar visitas técnicas; 
controlar e preservar máquinas, equipamentos e materiais sob sua responsabilidade; desenvolver e aplicar formas 
para atualização e melhoria contínua dos processos sob sua responsabilidade; responsabilizar-se por equipes 
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; desenvolver atividades de capacitação; 
representar no âmbito de sua área de atuação e executar outras tarefas correlatas. 
 

 CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 
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Cargo: Assistente Social 
 

 
Atribuições: 

a) Descrição Sintética: planejar e executar programas ou atividades no campo do serviço social; selecionar candidatos 
a amparo pelos serviços do assistência; 
b) Descrição Analítica: realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo do serviço social; preparar programas de 
trabalho referentes ao serviço social; realizar e interpretar pesquisas sociais; orientar e executar trabalhos nos casos 
de reabilitação profissional; encaminhar clientes a dispensários e hospitais acompanhando o tratamento e à 
recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de 
escolares e suas famílias; fazer triagem dos casos apresentados para estudo, prestando orientação com vistas à 
solução adequada do problema; estudar os antecedentes da família; orientar a seleção socioeconômica para a 
concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do Município; selecionar candidatos a amparo pelos serviços de 
assistência à velhice, a infância abandonada, a cegos, etc.; fazer levantamentos socioeconômicos com vistas a 
planejamento habitacional, nas comunidades; pesquisar problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e 
manter registros dos casos investigados; prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e 
sociais; prestar assessoramento; participar no desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto ao 
médico, a situação social do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução 
de atividades próprias do cargo; executar tarefas afins; inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
 

 
Cargo Público: Biólogo 
 

 
Atribuições: 
a) Descrição Sintética: realizar trabalhos científicos de pesquisas, estudos e orientação nas diversas áreas das 
Ciências Biológicas; 
b) Descrição Analítica: estudar e pesquisar os meios de controle biológico dos aterros e convencionais; verificar as 
condições das espécies vegetais dos parques e jardins; orientar o uso dos meios de controle biológico, visando a 
defesa e o equilíbrio do meio ambiente; pesquisar a adaptação dos vegetais aos ecossistemas do meio urbano; 
proceder levantamento da quantidade das espécies vegetais existentes na arborização pública da cidade, 
classificando-as cientificamente; pesquisar e identificar as gramíneas mais adequadas aos gramados dos jardins 
locais; planejar, orientar e executar recolhimento de dados e amostras de material para estudos; realizar estudos e 
experiências em laboratórios com espécimes biológicos; realizar perícias e emitir laudos técnicos; responsabilizar-se 
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as 
editadas no respectivo regulamento da profissão. 
 
 

 
Cargo Público: Engenheiro Agrônomo 
 

 
Atribuições: 

a) Descrição Sintética: executar e supervisionar as atividades técnicas ligadas a cultivos e pastos, utilizando métodos e 
técnicas para melhor aproveitamento do solo; 
b) Descrição Analítica: estudar e executar trabalhos práticos relacionados com a pesquisa e experimentação no campo 
da fitotecnia; fazer pesquisas, visando ao aperfeiçoamento e preservação de espécies vegetais; desenvolver e 
demonstrar métodos alternativos de controle de ervas invasoras de cultivos, pragas e moléstias, visando a proteção do 
meio ambiente; orientar a aplicação de medidas fitossanitárias; fazer estudos sobre tecnologia agrícola; realizar 
avaliações e perícias agronómicas; prestar orientação sobre produção vegetal; participar de trabalhos científicos 
compreendidos no campo da Botânica, da Fitopatologia, Entomologia e Microbiologia agrícolas; orientar e coordenar 
trabalhos de adubagem, irrigação, drenagem e construção de barragens para fins agrícolas; desenvolver pesquisas 
ecológicas e de climatologia agrícola; planejar, supervisionar e executar projetos de ajardinamento e conservação de 
áreas verdes; realizar transplantes de árvores; fiscalizar a construção de praças, parques e jardins; expedir 
notificações e autos de infração eferentes a irregularidades por infringências a normas e posturas municipais; 
responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas 
afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
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Cargo Público: Engenheiro Cartórgrafo, Civil e Químico  
 

 
Atribuições:  

a) Descrição Sintética: executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação em geral, de obras e 
iluminação pública; 
b) Descrição Analítica: realizar, estudos, projetos, análises, avaliações, laudos, arbitramentos, pesquisas, vistorias, 
perícias, pareceres e divulgação técnica; expedir notificações de autos de infração por irregularidades cometidas a 
normas e posturas municipais; prestar assessoria, orientar, supervisionar, dirigir e fiscalizar obras e serviços técnicos 
referentes à: Engenharia Civil, tais como: edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos, sistemas de 
transportes, de abastecimento de água e de saneamento e outros; Engenharia Elétrica, tais como: geração, 
transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica; Engenharia Mecânica, tais como: processos mecânicos, 
máquinas em geral, veículos automotores, sistemas de produção de transmissão eutilização do calor, sistemas de 
refrigeração e ar condicionado; Engenharia Química, tais como: indústria química e petroquímica e de alimentos, 
produtos químicos, tratamento de água e instalações de água industrial e de rejeitos industriais; Engenharia de 
Segurança do Trabalho, tais como: controle de riscos e de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra 
incêndio; Engenharia Cartográfica, tais como: topografia, geodésia, batimetria, cartografia e agrimensura, 
fotogrametria, sensoriamento remoto, geoprocessamento, cadastro técnico multifinalístico, projetos geométricos, 
gravimetria; executar tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.   

 
 
 

 
Cargo Público: Médicos Especialistas 
 

 
Atribuições: 

a) Descrição Sintética: prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva, diagnosticar e tratar das doenças do corpo 
humano, em ambulatórios, escolas, hospitais ou órgãos afins; fazer inspeção de saúde em servidores municipais, bem 
como candidatos a ingresso no serviço público municipal; 
b) Descrição Analítica: dirigir equipes e prestar socorros urgentes; efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, 
prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar os 
métodos da medicina preventiva; providenciar ou realizar tratamento especializado; praticar intervenções cirúrgicas; 
ministrar aulas e participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre medicina preventiva nas entidades 
assistenciais e comunitárias; preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; 
transferir, pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares de plantão; atender aos 
casos urgentes de internados do hospital, nos impedimentos dos titulares de plantão; preencher os boletins de socorro 
exigente, mesmo os provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de 
primeiros socorros; supervisionar o orientar os trabalhos dos estagiários e internos preencher as fichas dos doentes 
atendidos a domicílio; preencher relatórios comprobatórios de atendimento; proceder o registro dos pertences dos 
doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que venham a falecer; atender consultas médicas em 
ambulatórios, hospitais ou outros estabelecimentos públicos municipais; examinar funcionários para fins de licença, 
readaptação, aposentadoria e reversão; examinar candidatos a auxílios; fazer inspeção médica para fins de ingresso; 
fazer visitas domiciliares para fins de concessão de licenças a funcionários, fazer diagnósticos e recomendar a 
terapêutica; prescrever regimes dietéticos; prescrever exames laboratoriais; incentivar a vacinação e indicar medidas 
de higiene pessoal; emitir laudos; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 
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Anexo II – Formulário de Requerimento de Condições Especiais Para as Provas Objetivas 

 
 

O(A) candidato(a) ____________________________________________________, portador do nº CPF 
_____________________, que concorre ao Edital nº 059/2022 do Concurso Público vem requerer: 
a) (    ) inscrição na cota de Pessoas Com Deficiência – PCD; 
b) (    ) solicitação de atendimento especial no dia de aplicação de provas. 
Nº da inscrição:__________________________ Cargo Público:__ ______________________________ 
Nessa ocasião, o(a) referido candidato(a) apresentou o LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados: 
Tipo de deficiência que é portador:____________________________________________. 
Código correspondente da (CID):_____________________________________________ . 
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo:_________________________________. 
Ao assinar este requerimento, o (a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua 
situação, nos termos do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União,  de 03 de 
dezembro de 2004, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não homologação de sua situação por 
ocasião da realização da perícia médica. 
 

REQUERIMENTO DE PROVA E/OU DE TRATAMENTO ESPECIAL 
 
Será necessário prova especial e/ou tratamento especial? (  ) Não (  ) Sim – marque o tipo de tratamento especial 
1. Necessidades físicas e gerais: 
(  ) Necessidade de amamentação (candidata que tiver necessidade de amamentar seu bebê) A candidata que não levar 
acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas. 
(   ) Sala térrea ou com acesso facilitado para cadeirante (elevador)  
(   ) Sala individual (candidato com doença contagiosa/outras) Especificar________________________. 
(   ) Mesa para cadeira de rodas 
(   ) Apoio para perna 
(   ) Tempo adicional de 01 hora (com justificativa acompanhada de parecer emitido por médico especialista da área de sua 
deficiência, no prazo estabelecido neste Edital) 
2. Auxílio para preenchimento (dificuldade/impossibilidade de escrever) 
(   ) Da Grade de respostas da prova objetiva 
3. Necessidades visuais (deficiente visual ou com pessoa de baixa visão) 
(   ) Auxílio na leitura da prova (ledor) 
(   ) Prova ampliada simples (fonte entre 18 a 20) 
(   ) Prova ampliada especial (fonte entre 20 a 26-especificar o n.º da fonte) Observações:___________. 
(   ) Prova em braile 
4. Necessidades auditivas (perda total ou parcial da audição) 
(   ) Intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 
(   ) Uso de prótese auditiva (deverá constar especificamente no laudo médico a determinação do uso)  
5. Outros. 
(   ) uso do nome social por pessoa trans: _______________________________________________ 

 
 

__________________________________, _______de _______________________ de 20____. 
 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato (a) 

 
ATENÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER IMPRESSO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ENVIADO JUNTAMENTE 
COM O ATESTADO MÉDICO, CONFORME PREVISTO NESTE EDITAL. 
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Anexo III – Conteúdos Programáticos Por Cargo 

Observação: Considerar-se-á instruções normativas, normas técnicas e a legislação vigente, incluindo alterações e 
atualizações, legislações complementares, súmulas, jurisprudência e/ou orientações jurisprudenciais, até a data da 
publicação do Aviso de Abertura de Inscrições. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR MÉDIO E TÉCNICO 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Análise global do texto. Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação gráfica. Morfologia: estrutura e formação 
de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. 
Sintaxe: Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. 
Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de 
textos: variedade de textos e adequação de linguagem. Figuras e funções da linguagem. Estruturação do texto e dos 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de 
palavras e expressões.  
  
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA 
CARGOS DE NÍVEL ESCOLAR SUPERIOR 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Análise global do texto. Ortografia. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação gráfica. Morfologia: estrutura e formação 
de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexões: gênero, número e grau do substantivo e adjetivo. 
Sintaxe: Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação. Equivalência e transformação de estruturas. 
Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Crase. Pontuação. Interpretação de 
textos: variedade de textos e adequação de linguagem. Figuras e funções da linguagem. Estruturação do texto e dos 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de 
palavras e expressões.  
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS - LEGISLAÇÃO 
TODOS OS CARGOS 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Constituição da República Federativa do Brasil: Dos Princípios Fundamentais – arts. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais – arts. 5º a 17. Da Organização do Estado – arts. 18 a 43. Da Ordem Social – arts. 193 a 232. Lei de Acesso 
à Informação – Lei Federal nº 12.527/2011, e suas alterações. Lei Maria da Penha – Lei Federal nº 11.340/2006, e suas 
alterações. Estatuto Nacional da Igualdade Racial – Lei Federal nº 12.288/2010, e suas alterações. Estatuto Estadual da 
Igualdade Racial – Lei estadual nº 13.694/2011, e suas alterações. Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/2003, e suas 
alterações. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069/1990, e suas alterações. Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) – Lei Federal nº 13.709/2018, e suas alterações. Lei de Improbidade Administrativa – Lei Federal 
nº 8.429/1992, e suas alterações; Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/2003; Lei Orgânica do Município de Porto 
Alegre. Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre - Lei Complementar Municipal nº 133/1985, e suas 
alterações. Plano de Carreira dos Funcionários da Administração Centralizada do Município de Porto Alegre – Lei Municipal 
nº 6.309/1988, e suas alterações. Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Porto Alegre – Lei 
Complementar Municipal nº 487/2002, e suas alterações. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Fundamentos de Administração: planejamento, organização, direção e controle das organizações. Fundamentos de 
Contabilidade Pública. Administração de Materiais. Fundamentos de Gestão Patrimonial. Gestão Patrimonial e Logística no 
Setor Público. Logística e gerenciamento de Cadeia de Suprimentos. Estoque e Armazenagem. Licitações e Contratos 
Administrativos – Lei Federal nº 14.133/2021. Redação Oficial: Linguagem na comunicação oficial, Estrutura do texto legal, 
Redação e organização do texto legal, Padronizações e Documentos Administrativos. Memorandos, ofício, despachos, e-
mail corporativo, Manual de redação da Presidência da República. Lei Complementar Municipal nº 611/2009, e suas 
alterações. Gestão e organização de documentos: Noções de arquivologia. Gestão de documentos: protocolos, 
recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Classificação, arquivamento e ordenação de 
documentos. Tabelas de temporalidade. Atendimento ao público, ética no serviço: Atendimento, Qualidade no Atendimento, 
Relações Interpessoais, Reclamações e Técnicas de Atendimento, Características de um bom atendimento, Atendimento 
inicial, Tipos de atitudes perante o cliente, Preconceitos, Ambiente de trabalho, Como encantar o cliente. Padrões de 

atitude, Amoralidade e imoralidade, A ética e as morais. Ética nos negócios. Noções do Direito Administrativo: estrutura, 

princípios da Administração Pública e ato administrativo. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ELETROTÉCNICO 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Leitura e interpretação de diagramas elétricos e eletrônicos de equipamentos. Leitura e interpretação de projetos elétricos. 
Conhecimentos básicos de áudio e vídeo. Eletricidade básica: resistores, capacitores e indutores; circuitos de corrente 
contínua e corrente alternada; Lei de Ohm; Leis de Kirchhoff; Teorema de Thevenin; Teorema de Norton; magnetismo e 
eletromagnetismo; princípios da corrente alternada: frequência, período, relações de fase, valores RMS, pico e médio.  
Eletrônica básica: principais conceitos de eletrônica analógica e digital. Sistema internacional de medidas. Grandezas 
elétricas e magnéticas. Materiais e componentes elétricos e eletrônicos. Circuitos elétricos monofásicos e trifásicos. 
Verificação do dimensionamento dos condutores pela capacidade de condução. Verificação do dimensionamento de 
condutores pela queda de tensão admissível. Instrumentos de medida e analisadores de propriedades elétricas 
(multímetro, amperímetro, wattímetro, luxímetro, megômetro, terrômetro, osciloscópio, analisadores de energia, etc). 
Luminotécnica: lâmpadas, reatores, luminárias e métodos de cálculos de iluminação. Instalações elétricas de baixa e média 
tensão. Instalações elétricas para serviços de segurança (grupos motor-gerador e nobreaks). Instalações elétricas 
industriais, prediais e residenciais. Medição e qualidade de energia elétrica. Geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica. Dispositivos de controle, seccionamento, proteção e aterramento (relés, contatoras, temporizadores, fusíveis, 
chaveadores, disjuntores, DR, DPS, sistemas de aterramento, etc); Quadros de comando e de distribuição. Motores 
elétricos CC e CA. Transformadores. Máquinas elétricas.Subestações elétricas.Eletrônica industrial e eletrônica de 
potência. Sistemas de aterramento em baixa e média tensão. Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas - 
SPDA. Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. 
Conjunto das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e suas alterações, em especial: NR 6 – Equipamento 
de Proteção Individual (EPI). NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. NR 12 – Segurança no 
trabalho em máquinas e equipamentos. Noções sobre equipamentos de segurança de uso individual e coletivo e primeiros 
socorros. Regulamentos de instalações consumidoras (RIC BT e RIC MT). Ferramentas para execução e manutenção de 
redes e sistemas elétricos, dispositivos de checagem e de segurança para operação. Ferramentas de uso cotidiano do 
eletricista, equipamentos de proteção, isolamento e riscos do choque elétrico. Recomendações básicas para contratação e 
fiscalização de obras e edificações públicas. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Incluindo suas 
atualizações, correções e adendos, em especial: NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. NBR 5419 Partes 1 e 
2 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. NBR 8995 – Iluminação de ambientes de trabalho. NBR 14039 – 
Instalações Elétricas De Média Tensão De 1,0 kV A 36,2 kV. ANEEL - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 
no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica, 2014. Fundamentos de gestão de 
projetos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ADMINISTRADOR 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
 
Fundamentos de Administração e Administração Geral: Planejamento, organização, direção e controle das organizações; 
Conceitos e Princípios da Administração; Gestão Patrimonial; Contabilidade Pública; Processo Administrativo; Gestão de 
Processos; Gestão de Projetos. Administração de Recursos Humanos: Estratégias de RH, Desenvolvimento de RH e 
Equipes, Liderança, Avaliação de Desempenho, Remuneração e Benefícios, Motivação, Gestão de Conflitos, Gestão por 
Competência, Cultura Organizacional e Educação corporativa. Administração Pública: Princípios, formas e conceitos de 
administração pública, reformas administrativas, estruturas organizacionais e funcionais, teoria geral do ato administrativo e 
Gestão Pública; Administração Financeira e Orçamentária: Conceitos e noções de Orçamento Público, Conceitos e 
aplicação do Planejamento Financeiro e Orçamentário; Noções e Operações de Cálculos judiciais; Fluxo de caixa e 
Planejamento financeiro; Risco e retorno; Taxa de juros, período de payback, VPL, TIR; Ciclo orçamentário; Orçamento na 
Constituição Federal de 1988 (PPA, LDO, LOA); Receitas e despesas orçamentária e extraorçamentárias; Noções básicas 
do mercado financeiro. Administração da Produção e Materiais: Gestão da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain 
Management), Logística no Setor Público, Estoque e Armazenagem e Controle da Produção. Planejamento Estratégico: 
Balanced Scorecard; Gestão da Estratégia; Licitações e Contratos Administrativos – Recursos Administrativos Lei Federal 
nº 14.133/2021; Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000; Conceito, tipos, anulação e revogação, dispensa e 
inexigibilidade das licitações; Lei Federal nº 10.520/2002; conceitos e características gerais do Sistema de Registro de 
Preços; Parcerias Público-Privadas. Gestão do conhecimento; Gestão de Marketing no Serviço Público; Governança, 
governabilidade e Accountabilly; Sistemas de Informação: Efeitos da revolução tecnológica. Raciocínio Lógico: 
Entendimento da estrutura lógica de relações arbitrárias entre as pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de 
novas relações em função de relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas 
relações. Compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando as funções intelectuais; raciocínio matemático, 
raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos; problemas 
utilizando as operações fundamentais. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Conceitos e fundamentos de tecnologia da informação, hardware e software. Governança de Tecnologia da Informação. 
Gestão da Tecnologia da Informação. Sistemas operacionais Windows e Linux. Algoritmos e lógica de programação. 
Operadores e expressões. Estruturas de controle, seleção, repetição e desvio. Estruturas de dados: listas, pilhas, filas, 
árvores, métodos de ordenação, pesquisa e hashing. Estrutura de arquivos. Paradigmas de programação. Programação 
orientada à objetos. Padrões de projeto de desenvolvimento de software. Gerenciamento de versões de software. 
Depuração de programas. Interpretação do funcionamento de programas desenvolvidos em linguagens estruturadas ou 
orientadas à objeto. Banco de dados. Modelagem de dados. Diagrama Entidade-Relacionamento. Mapeamento de objetos 
para o modelo relacional. Linguagem SQL. Análise e projeto orientado à objetos com UML (Unified Modeling Language). 
Análise e modelagem de sistemas. Engenharia de software: requisitos, análise, projeto, testes e implementação. 
Engenharia de requisitos. Métricas de software. Ciclo de vida de software. Processo de desenvolvimento de software. 
Prototipagem. Teste de software. Melhoria do Processo de Software. Métodos Ágeis. Sistemas legados. Domain-Driven 
Design. Manutenção de Software. Desenvolvimento de sistemas Web. Desenvolvimento de aplicativos móveis. 
Especificação de hardware. Conceitos de metodologia ITIL. Conceitos de metodologia COBIT. Noções de segurança da 
informação baseadas na ISO27000. Noções de infraestrutura de sistemas. Noções de boas práticas de LGPD. Noções de 
geoprocessamento. Noções de gestão de mudanças. Noções de acesso lógico. Boas práticas em service desk. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ASSISTENTE SOCIAL 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Fundamentos teóricos metodológicos do Serviço Social. Serviço Social como profissão. Instrumentos do Trabalho 
Profissional: Entrevista, Grupo, Reunião e Visita Domiciliar. Perícia, Estudo e Laudo Social. Dimensão investigativa da 
profissão: concepção, elaboração e realização de projetos de pesquisa. Processos de gestão na organização do trabalho 
profissional e nas políticas sociais: planejamento, coordenação, execução, monitoramento e avaliação. Assessoria técnica. 
A processualidade da entrevista no Serviço Social, de Aermann (2014) p. 315 – 324. A demanda no processo de trabalho 
dos assistentes sociais e sua configuração em serviços de saúde, de Alves e Mioto. Serviço Social e pesquisa científica: 
uma relação vital para a formação profissional, de Araújo. Planejamento social: intencionalidade e instrumentalização, de 
Baptista. Trabalho profissional e gestão no serviço social: subsídios teóricos para compreensão da gestão como atividade 
inerente ao trabalho do Assistente Social, de Benevides. A construção do direito à saúde e do SUS no cenário neoliberal e 
a contribuição do Serviço Social, de Bisco e Sarreta. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal n° 8.069/1990, e 
suas alterações. Lei que regula as ações e serviços de saúde – Lei Federal nº 8.080/1990, e suas alterações. Lei que 
regulamenta a profissão de Assistente social – Lei Federal 8.662/1993, e suas alterações. Lei orgânica de Assistência 
Social – Lei Federal nº 8.742/1993, e suas alterações. Política Nacional do Idoso – Lei Federal nº 8.842/1994, e suas 
alterações. Estatuto do idoso – Lei Federal nº 10.741/2003, e suas alterações. Política Nacional de Assistência Social, 
2004. Lei Maria da Penha – Lei Federal nº 11.340/2006, e suas alterações. Sistema Único de Assistência Social – Lei 
Federal nº 12.345/2011, e suas alterações. Portaria nº 3.088/2011, e suas alterações. Estatuto da Juventude – Lei Federal 
nº 12.852/2013, e suas alterações. Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, Ministério da Saúde (2013). NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, e suas 
atualizações. Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, em sua versão atualizada. O estudo social em perícias, 
laudos e pareceres técnicos, do Conselho Federal de Serviço Social (2003). Direitos sociais e competências profissionais, 
do Conselho Federal de Serviço Social (2009). Diálogos do cotidiano – Assistente Social / Reflexões sobre o cotidiano 
profissional, do Conselho Federal de Serviço Social (2021). Psicólogas (os) e assistentes sociais na rede pública de 
educação básica: orientações para regulamentação da Lei no 13.935, de 2019, do Conselho Federal de Psicologia (2021). 
Visita domiciliar no trabalho do assistente social, de Closs e Scherer (2017). As condições de trabalho dos assistentes 
sociais e suas implicações no processo de adoecimento dos profissionais, de Faermann e Mello (2016) p. 96-113. Gestão 
Democrática e Serviço Social – princípios e propostas para a intervenção crítica. Biblioteca Básica Serviço Social, Filho e 
Gurgel (2018). Competências, Demandas e Requisições: o trabalho do assistente social em debate, de Guerra (2016). 
Implicações para o serviço social no contexto da reconfiguração das políticas sociais, de Martins (2019). Ética profissional e 
as instituições empregadoras: Uma análise a partir do código de ética da assistente social, de Oliveira, Sampaio e Sander 
(2020). Dimensões profissionais do Serviço Social: Sistematização dos documentos do CFESS e da ABEPSS em tempos 
de pandemia, de Pessoa, Berwing, e Almeida (2021). A dimensão técnico-operativa no Serviço Social – desafios 
contemporâneos, de Santos (2017). Atuação do Serviço Social no processo de gestão e avaliação de políticas e programas 
sociais. Revista de Políticas Públicas, de Silva (2018). O projeto ético político do Serviço Social, de Teixeira (2009). 
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social, de Yazbek (2009). Regimento Geral da Fundação de 
Assistência Social e Cidadania (FASC) – Decreto Municipal nº 21.440/2022, e suas alterações. O trabalho social com 
famílias no SUAS; Questão Social e Serviço Social 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
BIÓLOGO 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Biologia da Célula: organização básica da célula procariota e eucariota; metabolismo e regulação; transmissão e expressão 
da informação genética. Biologia dos organismos: classificação; filogenia; organização estrutural; fisiologia e adaptação; 
diversidade. Biologia das Comunidades: populações e comunidades; conservação e manejo. Teoria e mecanismos da 
evolução. Fundamentos de vigilância em saúde (sanitária, epidemiológica e ambiental): conceitos, campos de abrangência, 
termos específicos, identificar as ações e os produtos, serviços, ambientes e processos de trabalho da vigilância em saúde. 
Biossegurança e Bioética; Epidemiologia e saúde pública. Controle de Vetores. Entomologia médica. Medidas de 
prevenção e controle dos riscos e das doenças ou agravos, em especial as relativas a vetores, qualidade do ar, 
contaminantes ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos. História Natural, Determinação Social, 
Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde. Saneamento Básico: fundamentos de saúde pública na área de tratamento 

de água e tratamento de esgotos. Tratamento de água: Ocorrência de água e abastecimento; tecnologias de tratamento: 
propriedades e características das águas: características biológicas; características físicas e organolépticas; características 
químicas; características das águas usadas como fontes de abastecimento; padrão de potabilidade; tecnologias de 
tratamento; resíduos de ETAs: características dos resíduos; desinfecção e oxidação: ocorrência de microrganismos na 
água e eficiência de inativação.Tratamento de esgotos domésticos: Poluição das águas e saneamento; parâmetros de 
qualidade; características dos esgotos; autodepuração dos cursos d´’agua; processo e grau de tratamento; aproveitamento 
e destino final do lodo: conceito; formas de disposição final; Resolução CONAMA nº 430/2011; processo dos lodos 
ativados: conceito do processo; lagoas de estabilização: conceito e classificação; processos anaeróbios: conceito; tipos de 
reatores; desinfecção: conceito; organismos patogênicos e indicadores; padrões de balneabilidade. Microbiologia 
Ambiental; Processos Biológicos de Tratamento de Resíduos e Efluentes, Química ambiental; Físico-Química Ambiental. 
Hidrobiologia aplicada ao Saneamento Básico: classificação dos seres vivos; problemas causados por organismos ao 
abastecimento. Padrões de Potabilidade e Efluentes Líquidos. Fisiologia, identificação e contagem de fitoplâncton aquático, 
de águas doces, marinhas e efluentes líquidos. Características, identificação e contagem de organismos bentônicos. Algas, 
Cianobactérias e micro-organismos aquáticos, toxicidade, danos ao processo de tratamento de águas, balneabilidade e 
outros usos nobres. Floração e Eutrofização, causas, efeitos e soluções; Conceito de ambientes eutróficos. Monitoramento, 
coleta, concentração e preparo de amostras líquidas, de sedimento de fundo de cursos de água para análises de 
fitoplâncton e organismos bentônicos. Ecotoxicologia: conceitos, fontes, tipos e propriedades dos produtos tóxicos, 
distribuição e transformação dos químicos no ambiente, resposta molecular, fisiológica e comportamental dos organismos, 
efeitos nas populações, comunidades e ecossistema, biomonitoramento e biomarcadores ambientais. Pareceres técnicos 
de índices bacteriológicos da água e sua qualidade. Ecologia aquática; Manejo e conservação de ambientes aquáticos. 
Manual de procedimentos de vigilância em saúde ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano, do 
Ministério da Saúde (2006). Resolução CONAMA nº 274/2000. Resoluções CONSEMA: Resolução nº 128/2006 e 
Resolução n° 129/2006. Portaria FEPAM: Portaria n° 016/2010. Portaria do ministério da Saúde: Portaria nº 2.914/2011 e 
Portaria n° 518/2004. Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei Federal nº 9.433/1997, e suas alterações. Política 
Nacional do Meio Ambiente – Lei Federal nº 6.938/1981, e suas alterações. Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 
12.305/2010, e suas alterações.  Código Florestal – Lei Federal nº 12.651/2012, e suas alterações. Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – Lei Federal 9.985/2000, e suas alterações. Sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente – Lei Federal nº 9.065/1998, e suas alterações. Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Solos: fatores de formação do solo. Principais classes de solos no Rio Grande do Sul e sua distribuição. Química dos solos. 
Solos e aptidão agrícola das terras, planejamento conservacionista, técnicas de manejo e conservação dos solos. 
Classificação dos solos e topografia natural do município de Porto Alegre. Água: saneamento ambiental-legislação. 
Recursos hídricos. Uso sustentável de recursos hídricos. Política Nacional de Recursos Hídricos. Uso racional da água. 
Qualidade da água. Outorga do direito de uso da água. Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Manejo e conservação de 
solos e água. Irrigação e Drenagem para fins agrícolas. Produção de sementes e mudas – Sistema Nacional de Sementes 
e Mudas. Lei Federal nº 10.711/2003, e suas alterações. Lei Federal nº 7.802/89, e suas alterações. Toxicologia e 
classificação dos agrotóxicos. Tecnologia e segurança na aplicação de agrotóxicos. Resíduos de agrotóxicos nos 
alimentos. Descarte de embalagens vazias de agrotóxicos. Entomologia Agrícola. Noções básicas de botânica e Fisiologia 
e Vegetal. Agricultura orgânica/Agroecologia/Agrofloresta: Conceitos, princípios e normas do sistema de produção orgânica 
vegetal. Lei Federal 10.831/2003. Manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Ecologia e preservação dos 
recursos naturais. Espécies indicadas, produção sementes e mudas; propagação vegetativa; implantação de florestas 
nativas. Recursos Naturais. Recuperação de áreas degradadas e mata ciliar. Legislação na área. Lei 12.651/2012 (Código 
Florestal Federal), Preservação de recursos naturais. Licenciamento ambiental: conceitos jurídicos, normas e 
procedimentos. Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC (regulamentação pelo Decreto Federal n° 4.340, de 22 de agosto de 2002). Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação (SEUC) do Rio Grande do Sul, regulamentado pelo Decreto n° 53.037/2016. Paisagismo 
urbano, plantas ornamentais. Noções básicas sobre Arborização urbana: identificação de espécies, risco, implantação, 
manutenção, conflitos, critério para escolha de espécies. Zoneamento e tipificação vegetação natural do Município de Porto 
Alegre. Resolução CONAMA 033/94. Lei 11.428, de 22 de dezembro de 2006. LC 757/15 de Porto Alegre. NBR 16246-1 de 
11/2013 – Florestas urbanas – Manejo de árvores. Resolução COMAM nº05, de 28 de setembro de 2006 – Plano Diretor de 
Arborização Urbana de Porto Alegre. Legislação vigente sobre agroindústrias. Decreto nº 9.013/2017, e suas alterações. 
Química de Alimentos. Resolução n° 216/2014, e suas alterações. Certificação de produtos e serviços. Desenvolvimento 
rural. Agroindústria, mercado e comercialização. Controle da unidade produtiva. Organização rural. Conhecimentos gerais 
sobre organizações formais e informais. Rastreabilidade. Máquinas e implementos agrícolas para preparo de solo, 
semeadura, tratos culturais, colheita e armazenamento. GPS: noções básicas de funcionamento e operação. Lei Orgânica 
do Município de Porto Alegre. Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono), Ministério da Agricultura (2012). 
Norma Regulamentadora 31 - Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e 
Aquicultura, e suas atualizações. Normas Técnicas ABNT pertinentes. Segurança no Trabalho – Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NRs. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Escalas; tipos usos e representações. Equipamentos de mensuração analógicos e eletrônicos. Digitalização de imagens e 
reprografia. Tipos e usos de equipamentos e ferramentas para realização de trabalhos de topografia e de cartografia. 
Observação do terreno. Croquis e desenhos sumários. Cartas, plantas, mapas e demais representações gráficas. Desenho 
técnico e tipo de plantas de Engenharia e Arquitetura. Nomenclatura de linhas em desenho e em cartografia. 
Levantamentos planimétricos e planialtimétricos. Nivelamento geométrico e trigonométrico. Forma e dimensões da Terra. 
Divisão da topografia. Alinhamentos e medições diretas de distâncias. Medições angulares. Rumo e Azimute. Cálculos 
planimétricos e compensações. Conceito de cota, altitude, diferença de nível, declividade. Formas de representar o relevo. 
Modelo numérico do terreno – MNT. Plantas topográficas. Softwares gráficos de desenho técnico e de geoprocessamento. 
Programas de processamento de dados topográficos. Geoprocessamento. Batimetria. Divisão de áreas, loteamentos e 
locação de obras. Tipos de erros. Geoestatística. Pesos nas observações e matriz-variância-covariância. Plantas 
aerofotogramétricas e topográficas. Ajustamento de observações. Sistemas de referências geodésicos. Coordenadas 
geodésicas. Sistema de projeção UTM, RTM e LTM. Coordenadas cartesianas. Sistemas geodésicos de referências: SAD-
69, WGS-84 e SIRGAS 2000. Sistemas Geográficos de Informações- SIG. Projeções cartográficas. Classificação das 
projeções cartográficas. Cartografia. Redes Geodésicas de referência. Sistema de Posicionamento por Satélite - GNSS. 
Sistema NAVSTAR – GPS. Segmentos dos Sistemas. Órbita dos Satélites. Posicionamento Absoluto. Posicionamento 
Relativo. Diferenças de Fase. Posicionamento por Ponto Preciso. Sistema GLONASS e Sistema Galileo. Conhecimento do 
uso de informações obtidas por satélites e sua interpretação. Parcelamento territorial. Desmembramentos. Retificação de 
imóveis. Contrato de compra e venda. Escritura de posse. Escritura pública. Desapropriação. Cadastro Técnico 
Multifinalitário e suas aplicações. Representação gráfica de elementos do terreno. Plantas de arquitetura. Representação 
de glebas, lotes, terrenos, atributos do terreno. Espaço urbano e o planejamento estratégico. Representação de 
arruamento, elementos de urbanização, acessibilidade, equipamentos urbanos e outros equipamentos da urbanização. 
Normas Técnicas ABNT pertinentes. Segurança no Trabalho – Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – 
NRs. Peritagem. Aerofotogrametria Analítica e Digital. Aquisição de informação através de métodos fotogramétricos. 
LIDAR. Sensoriamento Remoto. Processamento e uso de imagens orbitais. Código de Edificações de Porto Alegre – Lei 
Municipal nº 284/2002, e suas atualizações. Código de Posturas de Porto Alegre – Lei Municipal 12/1975, e suas 
alterações. Plano Diretor de Urbanização de Porto Alegre – Lei Municipal Complementar nº 434/1999, e suas alterações.  



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENGENHEIRO CIVIL 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Geotecnia: mecânica dos solos. Geologia de Engenharia; Fundações. Obras de terra, Contenções e Estabilidade de 
Taludes. Topografia. Pavimentação e Terraplenagem: Geometria de vias urbanas e estradas. Especificação e 
dimensionamento de pavimentos. Vistoria, recuperação e conservação de pavimentos. Corte e aterro. Jazidas e bota fora. 
Equipamentos para transporte, desmonte e compactação de solo. Materiais de construção civil. Tecnologia de obras 
rodoviárias e de edificações: Estudos preliminares. Anteprojetos e projetos. Uso de ferramentas de informática para a 
realização de Projetos. AutoCad. Canteiro de obras. Supraestrutura, superestrutura e infraestrutura. Elementos estruturais 
na construção civil. Alvenarias de vedação e alvenarias estruturais. Esquadrias. Pisos e revestimentos. Pinturas. 
Coberturas - uso de tecnologias para telhados. Impermeabilização na construção. Física aplicada à construção civil. 
Elementos de conforto das edificações. Saneamento ambiental e urbanização. Resíduos urbanos: Coleta e gestão dos 
resíduos. Tratamento e disposição dos resíduos. Aterros Sanitários. Hidráulica: Conceitos de pressão. Equilíbrio. 
Piezômetros. Estática dos Fluidos. Hidrodinâmica: Regime Permanente. Equação de Bernoulli. Vertedores. Orifícios. 
Perdas de carga. Condutos sob pressão. Fórmula Universal. Escoamento em canais abertos. Hidrologia: Ciclo Hidrológico. 
Balanço Hídrico. Distribuição e Uso da Água. Bacia Hidrográfica. Abastecimento de água: Demanda e consumo de água. 
Dimensionamento. Traçado da Rede. Reservação. Distribuição. Estimativa de vazões. Adutoras. Estações elevatórias. 
Esgotamento sanitário: Dimensionamento. Traçado de Rede. Estações Elevatórias. Drenagem pluvial. Tratamento de 
Água: Coagulação/Floculação. Filtração. Desinfecção. Disposição do lodo produzido nas estações de tratamento de água. 
Tratamento e disposição final do excesso de lodo. Parâmetros de projeto. Controle Operacional. Tratamento de esgoto 
sanitário: Esgoto primário, secundário e terciário. Processos biológicos aeróbios e anaeróbios. Parâmetros de projeto. 
Controle Operacional. Instalações hidráulico-sanitárias. Projeto e dimensionamento de instalações prediais de combate a 
incêndio. Resistência dos materiais. Teoria das Estruturas. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Sondagem, 
fundações. Estruturas em concreto armado, de madeira e estruturas metálicas na construção civil de edificações. 
Patologias e terapias das estruturas de concreto. Projeto e execução de instalações complementares - Sistemas elétricos 
de baixa e média tensão, sistemas de lógica, automação e telefonia, sistemas hidrossanitários, incluindo reuso de águas 
servidas, sistemas de circulação vertical (elevadores e monta-cargas), sistemas de ar condicionado e ventilação, 
acessibilidade, segurança das edificações e demais instalações da construção civil. RIC - Regulamento de Instalações 
Consumidoras. Patologia das edificações, manutenção e reparos. Gestão de Manutenção Predial: Tipos de Manutenção 
(preditiva, preventiva, corretiva). Programação, Controle e Acompanhamento de Obras. Planejamento, programação e 
fiscalização na construção civil de edificações. Gerenciamento na construção civil de edificações. Normas Técnicas da 
ABNT pertinentes. Orçamentos e composição de custos. BDI e encargos sociais incidentes em orçamentos de obras. 
Cronogramas físicos financeiros. Projeto básico e projeto executivo. Segurança no Trabalho – Normas Regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho – NRs. Código de Edificações de Porto Alegre – Lei Municipal nº 284/2002, e suas atualizações. 
Código de Posturas de Porto Alegre – Lei Municipal 12/1975, e suas alterações. Plano Diretor de Urbanização de Porto 
Alegre – Lei Municipal Complementar nº 434/1999, e suas alterações. 
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
ENGENHEIRO QUÍMICO 

 

 
Conteúdos Programáticos: 
Princípios básicos de Engenharia Química: conceitos básicos da engenharia química, sistemas de unidades – conversões 
de unidades, materiais gasosos e líquidos, balanço material, balanço de energia. Química Geral: ácidos e bases, ligações 
químicas, equilíbrios químicos; Química analítica clássica: ferramentas de química analítica, métodos clássicos de química 
analítica, métodos eletroquímicos, análise espectroquímica. Termodinâmica: conceitos básicos de termodinâmica; 
superfície PVT; equações de estado; conservação da energia; primeira Lei da Termodinâmica; efeitos térmicos; segunda 
Lei da Termodinâmica; aplicações a processos cíclicos e não cíclicos; ciclos Termodinâmicos; relações entre propriedades 
termodinâmicas de sistemas reais; efeitos da pressão e temperatura nas variáveis dos processos; equações de estado 
para misturas; propriedades críticas; regras de mistura; fugacidade e energia Livre; equilíbrio líquido-vapor; constante K de 
equilíbrio; diagrama de fases; coeficiente de atividade; outros equilíbrios; equilíbrio químico; o papel do microcomputador 
na termodinâmica química. Fenômenos de Transporte: conceitos e definições, propriedades dos fluidos, estática dos 
fluidos, descrição do movimento de fluidos, conservação de massa, quantidade de movimento e energia no volume de 
controle, as formas diferenciais das equações de conservação, análise dimensional, escoamento em dutos fechados, 
escoamentos externos. Operações Unitárias conceitos e fundamentos da caracterização de partículas e dos sistemas 
particulados. Dinâmica da partícula; aplicações em sistemas diluídos: elutriação, ciclonagem e centrifugação. Aplicações 
em sistemas concentrados: escoamento monofásico em meios porosos, filtração sólido - liquido, fluidização e 
sedimentação, dimensionamento dos equipamentos de separação que envolvem transferência de energia e massa 
(secagem, evaporação); teoria e dimensionamento de trocadores de calor com (torre de resfriamento) e sem (casco e tubo) 
mudança de fase. Reatores Químicos. Projeto de reator isotérmico. Análise de dados; Reações Múltiplas, Bioretores, 
Balanço de Energia no estado estacionário. Reatores Catalíticos. Distribuição do tempo de residência. Reatores 
heterogêneos. Controle: diagramas de instrumentação. Instrumentação industrial: medidas de pressão, temperatura, vazão, 
nível, umidade, concentração e densidade. Transmissores pneumáticos e eletrônicos. Atuadores industriais. Controle 
baseado em: Controladores Lógicos Programáveis, Microcontroladores e PCs. Sistemas supervisórios. Fieldbus. 
Modelagem e Simulação de Sistemas de Instrumentação Introdução aos sistemas de controle. Modelagem Matemática de 
Sistemas Químicos Aplicada ao Controle de Processos Químicos. Transformada de Laplace - Linearização - Funções de 
Transferência - Análise da Dinâmica de Processos em Malha Aberta, Sistemas de Primeira Ordem e de Ordem Superior. 
Malhas de Controle de Processos. Projeto de Controladores à Realimentação Negativa. Sintonia. Estabilidade. Estratégias 
Diferenciadas de Controle. Modelagem, Simulação e Implementação de Sistemas de Automação de Processos Químicos. 
Conceitos de desenvolvimento sustentável, prevenção da poluição, gestão ambiental e tecnologias limpas. Caracterização 
e efeitos de poluentes hídricos, atmosféricos e de resíduos sólidos. Tratamento de resíduos sólidos e controle de emissões 
atmosféricas. Segurança no Trabalho – Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NRs; Normas Técnicas 
ABNT: NBR 12209/2011; NBR 122016/2019; NBR 10004/2004; NBR 10005/2004; NBR 10006/2004 e NBR 10007/2004. 
Legislações federais, estaduais e municipais referentes ao tratamento de água - Decreto federal nº 5440/2005, e suas 
alterações, Portaria do MS 2914/2011. Tratamento de resíduos sólidos – Lei Federal nº. 12305/2010, e suas alterações. Lei 
Federal nº. 11445/2007 e suas alterações. Lei Federal 14026/2020 e suas alterações. Lei Complementar Federal nº 
140/2011, e suas alterações. Lei Estadual nº. 9921/1993, e suas alterações.  Licenciamento ambiental: conceitos jurídicos, 
normas e procedimentos – Lei Municipal nº. 8267/1998, suas alterações e Lei Federal nº. 9605/1998, e suas alterações. 
Política Nacional do Meio Ambiente - Lei Federal nº. 6938/1981, e suas alterações. Código estadual do meio ambiente – 
Lei estadual nº. 11520/2000, e suas alterações. Resoluções CONSEMA, e suas alterações, em especial: Resolução 
038/2003; Resolução 109/2005; Resolução 357/2017; Resolução 228/2014. Resoluções CONAMA, e suas alterações, em 
especial: Resolução 001/1986; Resolução 001/1990; Resolução 003/1990; Resolução 023/1996; Resolução 237/1997; 
Resolução 307/2002; Resolução 307/2002; Resolução 357/2005; Resolução 369/2006; Resolução 375/2006; Resolução 
420/2009; Resolução 436/2011. Resoluções do Conselho Municipal do Meio Ambiente – CONAM, e suas alterações, em 
especial: Resolução COMAM 01/2016; Resolução COMAM 003/2018 e Resolução COMAM 02/2011. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – CARDIOLOGIA 

 
 
Conteúdos Programáticos:  
Avaliação hemodinâmica invasiva e não invasiva: métodos e interpretação. Aneurisma de aorta. Arritmias cardíacas. 
Cardiopatias congênitas (cianóticas e acianóticas). Choque cardiogênico. Cardiopatias isquêmicas (angina instável, IAM nQ 
e infarto agudo do miocárdio). Dissecção aguda de aorta. Doença reumática. Endocardite bacteriana. Insuficiência 
cardíaca. Valvopatias (aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar). Hipertensão arterial sistêmica. Miocardiopatias. Cor pulmonale 
agudo e crônico. Pericardiopatias. Cardiologia Clínica (IAM, ICC, Síndrome Coronariana). Pós-operatório em Cirurgia 
Cardíaca. Segurança do paciente em serviços de saúde. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à 
Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. 
Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção 
Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Expansão tecidual: princípios e aplicação das técnicas. Fisiologia da microperfusão tecidual. Conceitos básicos de 
engenharia tecidual. Conceitos de território vascular e sua aplicação. Cirurgia craniofacial: anatomia ligada à reconstrução. 
Mama: conceito da doença benigna. Câncer de mama: reconstruções pós-mastectomia.  Queimaduras. Feridas complexas: 
conceitos e tratamento. Reconstruções do membro superior. Reconstruções da parede torácica. Reconstruções do membro 
inferior e pelve. Transplantes: fisiopatologia da histocompatibilidade e enxertos. Retalhos: classificação, aplicação e 
atualidade. Princípios e técnicas microcirúrgicas: principais retalhos. Anatomia. Segurança do paciente em serviços de 
saúde. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. 
Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único 
de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – CIRURGIA TORÁCICA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Parede torácica, mediastino e pulmões. Exames de imagem para diagnóstico. Broncoscopia. Hemoptise. Avaliação de risco 
cirúrgico. Avaliação funcional pulmonar pré-operatória. Avaliação cardiológica pré-operatória. Formas de acesso à via 
aérea para procedimentos em cirurgia torácica. Incisões torácicas. Ressecções pulmonares. Vídeoassistência em cirurgia 
torácica. Videotoracoscopia. Pleuroscopia. Mediastinoscopia. Complicações pleurais da cirurgia pulmonar. Complicações 
pulmonares relacionadas à cirurgia torácica. Complicações cirúrgicas do transplante pulmonar. Anestesia para cirurgias 
torácicas. Analgesia em cirurgia torácica. Complicações das ressecções pulmonares. Cuidados pré e pós-operatórios em 
cirurgia torácica. Deformidades torácicas. Infecções da parede torácica. Mediastinites. Síndrome do desfiladeiro torácico. 
Hiperidrose. Hérnias diafragmáticas. Pneumotórax. Derrame pleural. Tumores de pleura. Empiema. Empiema em crianças. 
Abcesso pulmonar. Derrame pericárdico. Tumores de parede torácica. Toracoplastias. Trauma torácico. Trauma de tórax 
fechado. Acesso à via aérea de urgência. Toracotomias. Sistemas de drenagem torácica. Estenose de traquéia. Cirurgias 
de traqueia. Complicações da cirurgia da traqueia. Manejo endoscópico de tumores ou compressão da via aérea. Lesões 
congênitas do pulmão e parede torácica. Tromboembolismo pulmonar, aspectos cirúrgicos. Doença bolhosa do pulmão. 
Tuberculose pulmonar e pleural. Hidatidose pulmonar. Abordagem cirúrgica da doença pulmonar difusa. Transplante de 
pulmão. Transplante pulmonar na infância. Carcinogênese do tumor de pulmão. Estadiamento clínico e cirúrgico do tumor 
de pulmão. Tratamento do tumor de pulmão. Broncoplastia e carinoplastia. Tratamento da doença metastática no pulmão. 
Circulação extracorpórea. Cirurgia redutora de volume. Tratamento cirúrgico dos tumores de esôfago. Fístula traqueo-
esofágica. Megaesôfago. Fístula broncopleural. Tumores de mediastino. Síndrome da veia cava superior. Miastenia gravis. 
Técnicas de abordagem cirúrgica para biópsia ou ressecação de lesões mediastinais. Pleurodese. Tumores da pleura. 
Quilotórax. Tratamento do derrame pleural neoplásico. Descorticação pulmonar precoce. Punção e drenagem pleural. 
Tumores neurogênicos do mediastino. Mediastinite aguda. Defeitos pulmonares congênitos. Bronquiectasias. Tumores 
benignos do pulmão. Câncer de pulmão. Cirurgia do carcinoma brônquico. Ressecção limitada na cirurgia do câncer de 
pulmão. Carcinoma de pequenas células. Tratamento multimodal do câncer de pulmão não-pequenas células (CBNPC). 
Quimioterapia. Carcinoma brônquico. Cirurgia das metástases pulmonares. Cirurgia redutora do volume pulmonar. Câncer 
de esôfago. Avaliação funcional do esôfago. Perfuração esofágica. Técnicas de reconstrução da Parede Torácica. Pectus 
Excavatum. Técnica de Nuss. Hérnia Traumática do Diafragma. Ferimentos Penetrantes do tórax. Simpatectomia. 
Endopróteses nas estenoses de traqueia e brônquios. Coluna vertebral torácica: Acessos cirúrgicos. Janela pericárdica: 
Indicações e técnicas. VATS no carcinoma de esôfago. Diretrizes para prevenção, diagnóstico e manejo da hiperidrose 
compensatória. Procedimentos pré e pós-operatórios. Anatomia. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da 
Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e 
Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e 
funcionamento da Atenção Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – DERMATOLOGIA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Anatomia, embriologia, fisiologia e imunologia cutâneas. Semiologia e métodos complementares. Alterações morfológicas 
cutâneas epidermo-dérmicas. Afecções dos anexos cutâneos. Alterações do colágeno, hipoderme, cartilagens e vasos. 
Infecções e infestações. Dermatoses por noxas químicas, físicas e mecânicas. Inflamações e granulomas não-infecciosos. 
Dermatoses metabólicas. Afecções psicogênicas, psicossomáticas e neurogênicas. Dermatoses por imunodeficiência. 
Afecções congênitas e hereditárias. Cistos e neoplasias. Dermatoses em estados fisiológicos. Dermatoses ocupacionais e 
do esporte. Terapêutica clínica. Cirurgia dermatológica. Procedimentos dermatológicos. Urgências e emergências em 
Dermatologia e em cirurgia dermatológica. Dermatologia pediátrica. Dermatologia do adulto. Dermatologia geriátrica. 
Dermatologia oncológica. Dermatologia estética. Cosmiatria. Procedimentos de urgência e emergência. Farmacologia e 
interação medicamentosa. Anatomia. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de 
Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas 
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 

http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/mediastinoscopia.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/complicacoes_pleurais_cirurgia_pulmonar.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/complicacoes_pulmonares_cirurgia_toracica.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/complicacoes_pulmonares_cirurgia_toracica.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/complicacoes_cirurgicas_transplante_pulmonar.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/a_anestesia_para_cirurgias_toracicas.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/a_anestesia_para_cirurgias_toracicas.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/analgesia_em_cirurgia_toracica.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/trauma_torax_fechado.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/trauma_torax_fechado.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/complicacoes_cirurgia_traqueia.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/transplante_pulmonar_infancia.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tumores_pleura.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/quilotorax.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tratamento_derrame_pleural_neoplasico.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/descorticacao_pulmonar_precoce.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/puncao_drenagem_pleural.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tumores_neurogenicos_mediastino.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/mediastinite_aguda.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/defeitos_pulmonares_congenitos.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/bronquiectasias.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tumores_benignos_pulmao.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tumores_benignos_pulmao.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/cancer_pulmao_estrategias_diagnosticos.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/cirurgia_carcinoma_bronquico.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/papel_resseccao_limitada_cancer_pulmao.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/papel_resseccao_limitada_cancer_pulmao.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/qual_papel_cirurgia_carcinoma_pequenas_celulas.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tratamento_multimodal_cancer_pulmao_nao.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tratamento_multimodal_cancer_pulmao_nao.pdf
http://www.sbct.org.br/?livro-virtual
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/cirurgia_metastases_pulmonares.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/cirurgia_redutora_volume_pulmonar.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/cancer_de_esofago.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/cancer_de_esofago.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/avaliacao_funcional_do_esofago.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/perfuracao_esofagica.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/tecnicas_reconstrucao_parede_toracica.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/pectum_excavatum_nuss.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/pectum_excavatum_nuss.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/hernia_traumatica_diafragma.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/ferimentos_penetrantes_torax.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/simpatectomia_toracica.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/simpatectomia_toracica.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/endoproteses_nas_estenoses_traqueia_bronquios.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/coluna_verteral_toracica_acesso_cirurgico.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/janela_pericardia.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/janela_pericardia.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/vats_no_carcinoma_esofago.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/diretrizes_diag_man_prev_hiperidrose_compensatoria.pdf
http://www.sbct.org.br/pdf/livro_virtual/diretrizes_diag_man_prev_hiperidrose_compensatoria.pdf


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – EMERGENCISTA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Medicina intensiva. Medicina interna. Distúrbios endocrinológicos e metabólicos. Distúrbios renais, hidro-eletrolíticos e 
equilíbrio ácido-básico. Distúrbios cardiovasculares. Distúrbios hemodinâmicos. Choques. Distúrbios do sistema 
respiratório. Obstrução de vias aéreas superiores. Abordagem de vias aéreas. CIVD.  Distúrbios gastrointestinais. 
Atendimento ao paciente Politraumatizado. Cardiologia. Medicina do trauma. Distúrbios neurológicos. Coma. Analgesia. 
Sedação. Infecção hospitalar (UTI). Infecções e antimicrobianos. Infecções no paciente imunodeprimido. Envenenamentos 
e overdoses. Cuidados pré e pós-operatórios. Cuidados no final da vida. Paciente com queimaduras. Falência de sistemas 
orgânicos. Doenças agudas e crônicas em medicina intensiva. Exames clínicos, laboratoriais e de imagem. Intervenções 
terapêuticas e de suporte na disfunção de um órgão ou múltiplos órgãos. Transporte intra e extra-hospitalar do paciente. 
Distúrbios da nutrição. Distúrbios hematológicos e hemoterapia. Anatomia. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização 
da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e 
Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e 
funcionamento da Atenção Básica. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Biologia molecular. Mecanismos moleculares de ação hormonal. Neuroendocrinologia; crescimento e desenvolvimento. 
Endocrinologia básica e métodos diagnósticos. Doenças da tireóide. Doenças da paratireóide. Doenças das adrenais. 
Distúrbios dos sistemas reprodutivos. Doenças do pâncreas endócrino. Dislipidemia e obesidade. Doenças 
osteometabólicas. Doenças endócrinas multiglandulares. Síndromes endocrinológicas e metabólicas. Tumores do sistema 
endócrino. Procedimentos Pré e pós-operatório. Anatomia. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à 
Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. 
Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção 
Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Fisiologia (ação e organização do sistema endócrino). Diabetes mellitus e outros distúrbios do metabolismo dos 
carboidratos. Crescimento normal e patológico. Fisiologia e distúrbios da diferenciação sexual. Distúrbios nutricionais. 
Distúrbios do eixo hipotalâmico-hipofisário. Doenças das paratireóides e metabolismo mineral. Puberdade fisiológica e 
distúrbios puberais. Distúrbios das supra-renais. Distúrbios da tireóide. Distúrbios metabólicos e genéticos em 
endocrinologia pediátrica. Emergências endocrinológicas. Obesidade em pediatria. Resoluções do CFM/CREMERS. 
Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. 
Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, 
infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Hemorragia varicosa e não varicosa. Esofagite péptica e complicações. Esofagite por cândida herpes e citomegalovírus. 
Esôfago de Barrett. Neoplasias de esôfago. 6. Estenose esofágica. Úlcera péptica. Doenças intestinais inflamatórias e 
parasitárias. Diarreia. Colelitíase e colecistite. Pancreatite. Hepatites virais, hepatopatias tóxicas e doença hepática crônica. 
Neoplasia gástrica precoce e avançada. Infecção pelo Helicobacter pylori. Pólipos em tubo digestivo. Desinfecção do 
endoscópio. Sedação em endoscopia. Achados endoscópicos nas doenças sistêmicas. Hemorragia digestiva alta varicosa 
e não varicosa; hemorragia digestiva e baixa. Neoplasia de cólon. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da 
Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e 
Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e 
funcionamento da Atenção Básica. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Diagnóstico e tratamento das anemias. As hemoglobinopatias. As talassemias. Diagnóstico e tratamento das coagulopatias 
hereditárias e adquiridas. Coagulopatia de consumo. Anemias microangiopáticas: diagnóstico e tratamento. Coleta, testes e 
processamento do sangue. Imuno-hematologia eritrocitária: antígenos e anticorpos de células sanguíneas. Testes de 
compatibilidade sanguínea. Fundamentos de genética básica e molecular. Doença hemolítica do feto e do recém-nascido. 
Teste de antiglobulina humana. Pesquisa e identificação de anticorpos irregulares. Aloantígenos plaquetários humanos. 
Sistemas de antígenos granulocitários. Uso e obtenção de componentes e derivados do sangue. Aféreses. Terapia celular. 
Biossegurança: Barreiras de contenção: EPIs e EPCs, cabines de segurança biológica, mapa de risco. Gerenciamento de 
resíduos. Métodos de desinfecção e esterilização. Boas práticas em laboratórios e serviços de saúde. RDC nº 34 de 2014 
que dispõe sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue. Resolução – RDC nº 222, de 28 de março de 2018, que 
regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. 
Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. 
Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único 
de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Avaliação, abordagem, acolhimento e assistência da família. Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas 
e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade. Promoção da Saúde. 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde: idoso, criança e adolescente, 
adulto, mulher. Transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice. Assistência à gestação normal, 
ao parto e ao puerpério. Atendimento à gestação de alto-risco e encaminhamento. Neonatologia e puericultura. Afecções 
frequentes na infância, na adolescência, na idade adulta e na velhice. Reconhecimento, primeiros cuidados e 
encaminhamento em urgência e emergência. Exames complementares na clínica diária. Atendimento ambulatorial e 
encaminhamento em psiquiatria. Diagnóstico das patologias cirúrgicas frequentes e encaminhamento. Orientação e 
cuidados pré e pós-operatórios em intervenções cirúrgicas. Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais. 
Noções de saúde ocupacional. Técnicas de dinâmica de grupo. Promoção de ações de educação em saúde e ações em 
parceria com a comunidade. Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando grupos mais 
vulneráveis. Gerenciamento de serviços de saúde. Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária 
à Saúde. Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referência. Atuação intersetorial nos vários 
níveis de atenção à saúde. Estudos de prevalência e incidência de morbimortalidade e de indicadores de saúde na 
população. Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade. Programa de Imunização. Treinamento de pessoal 
e educação continuada para a equipe de saúde. Ética Médica. Segurança do paciente em serviços de saúde. Resoluções 
do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Saúde Pública e Saúde Coletiva. 
Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção 
Básica. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Reanimação cardiorrespiratória cerebral. Choque: fisiopatologia, diagnóstica e terapêutica. Insuficiência cardíaca. 
Insuficiência respiratória aguda. Ventilação mecânica: Indicações e usos de aparelhos. Insuficiência renal aguda. Suporte 
nutricional na criança gravemente enferma-enteral e parenteral. Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico. 
Cetoacidose diabética. Comas. Acidentes Intoxicações exógenas, politraumatismos, queimaduras (retirar hífen) e aspiração 
de corpos estranhosInfecção na criança gravemente enferma - diagnóstico e terapêutica. Cuidados gerais no pós-
operatório de cirurgia pediátrica e neurocirurgia. Infecção hospitalar: aspectos epidemiológicos e preventivos. Acidentes - 
aspectos epidemiológicos da morbimortalidade. Diagnóstico e tratamento dos principais quadros clínicos decorrentes de 
acidentes. Atendimento à criança vítima de maus tratos. Riscos inerentes aos procedimentos terapêuticos na UTI. 
Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Cuidados paliativos em terapia intensiva. Resoluções 
do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de 
Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. 
Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – NEFROLOGIA INFANTIL 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Doenças glomerulares. Glomerulopatias primárias. Glomerulopatias secundárias. Acometimento tubulintersticial. Diabetes e 
doença renal. Relação com hipertensão arterial e insuficiência renal crônica. Hipertensão arterial Primária e Secundária. 
Avaliação cardiovascular. Insuficiência renal aguda: laboratório e tratamento intensivo. Insuficiência renal crônica. 
Tratamento conservador. Doença óssea. Tratamento dialítico (hemodiálise), CAPD e peritoneal. Nutrição. Nefrologia 
intensiva. Distúrbios metabólicos e acidobásicos. Insuficiência renal aguda. Litíase e infecção urinária. Doença cística. 
Doenças tubulintersticiais. Erros metabólicos. Transplante renal: acompanhamento pré e pós-transplante. Laboratório e 
patologia renal. Laboratório de análises clínicas. Histologia das doenças renais. Treinamento nefrourológico. Diagnóstico 
por imagem. Processos obstrutivos. Tumores renais. Síndrome hemolítico-urêmica. Síndrome hepatorrenal. Síndrome 
nefrótica. Colageneses. Nefrites intersticia. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código 
de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas 
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – NEONATOLOGIA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Assistência ao recém-nascido sadio: sala de parto, rotinas em alojamento conjunto. Cuidados iniciais ao recémnascido de 
baixo peso (pré-termo e pequeno para a idade gestacional). Cuidados iniciais ao recém-nascido Distúrbios metabólicos. 
Distúrbios respiratórios. Icterícia neonatal. Infecções neonatal. Lesões ao nascimento: asfixia neonatal, hemorragia 
intracraniana, traumatismo. Malformações congênitas. Triagem neonatal: erros inatos do metabolismo. Ventilação não 
invasiva no recém-nascido pré-termo. Uso de antibióticos no recém-nascido prétermo. Nutrição parenteral precoce para o 
recém-nascido pré-termo. Cardiopatias congênitas. Humanização na assistência ao recém-nascido. Transfusões 
sanguíneas. Distúrbios metabólicos (glicose, cálcio, magnésio, doença metabólica óssea, erros inatos do metabolismo). 
Distúrbios do equilíbrio ácido básico e hidroeletrolítico.Sistema respiratório (síndrome do desconforto respiratório, síndrome 
do pulmão úmido, síndrome de aspiração meconial, hipertensão pulmonar persistente neonatal, apneia da prematuridade, 
displasia broncopulmonar, reposição de surfactante, ventilação não invasiva, ventilação mecânica, uso de oxido nítrico). 
Sistema cardiovascular (cardiopatias congênitas, persistência do canal arterial, arritmia cardíaca, choque, monitorização 
hemodinâmica, suporte vasopressor); Hiperbilirrubinemia (fototerapia, exsanguineotransfusão). Problemas renais 
(insuficiência renal aguda, hipertensão arterial, nefro/ uropatias congênitas, terapias dialíticas). Problemas do trato 
gastrointestinal (distúrbios da sucção e deglutição, refluxo gastresofágico, enterocolite necrosante, malformações do trato 
gastrointestinal, pré e pós-operatório de cirurgia abdominal). Infecções de origem materna e ambiental (infecção neonatal 
precoce e tardia, sepse, insificiencia de múltiplos órgãos e sistemas, meningites, pneumonia, diarreia, conjuntivite, onfalite, 
osteomielite, artrite, infecção do trato urinário, infecções fúngicas e virais, infecções congênitas, antibioticoterapia). 
Distúrbios neurológicos (asfixia neonatal, encefalopatia, hipóxico-isquêmica, hemorragia intra-periventricular, convulsão, 
hidrocefalia, pré e pós-operatório de neurocirurgia). Anemia da prematuridade (policitemia, doenças hemolíticas, 
hemoglobinopatias, doenças hemorrágicas, coagulação intravascular disseminada, uso de hemoderivados). Humanização 
na assistência ao recém-nascido. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética 
Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de 
Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – OFTALMOLOGIA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Anatomia e Histologia Ocular: órbita, conteúdo e relações anatômicas; Pálpebras e conjuntiva; Globo ocular e túnicas 
fibrosas, vascular e nervosa; Meios dióptricos; Músculos extrínsecos; Aparelho lacrimal. Fisiologia da visão. Embriologia 
ocular. Refração: noções de óptica oftálmica: Vícios de refração; Prescrição de óculos e lentes de contato. Patologia, 
diagnóstico e tratamento das doenças do(a): órbita, conjuntiva, esclera, úvea, retina, vítreo, cristalino e aparelho lacrimal. 
Glaucoma: classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico. Retina e Vítreo: Doenças vasculares 
da retina, Degenerações da mácula, Distrofias, Degenerações periféricas da retina, Descolamentos da retina. 
Repercussões oculares de patologias sistêmicas. Urgências em oftalmologia: clínicas e cirúrgicas. AIDS – manifestações 
oculares. Plástica ocular: Blefaroptose, Ectrópio, Entrópio, Triquíase, Paralisia Facial, Blefaroespasmo, Reconstrução 
palpebral, Cavidades anoftálmicas, Orbitopatia distireoidiana, Propedêutica da drenagem lacrimal, Obstrução lacrimal do 
recém-nascido, Dacricistorrinostomia. Estrabismos: Ambliopia, Avaliação clínica, Forias e anormalidades da vergência, 
Esotropias, Exotropias, Disfunções dos oblíquos e padrões alfabéticos, Estrabismos complexos: paralíticos, restritivos, 
torcicolo ocular e desvio vertical dissociado, Sindromes especiais. Banco de Olhos e Transplante de Córnea: Banco de 
Olhos, Ceratoplastia lamelar, Ceratoplastia penetrante. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à 
Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. 
Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção 
Básica. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Defeitos oculares congênitos. Síndromes associadas a defeitos oculares. Refração na criança. Esoforias e esotropias. 
Exoforias e exotropias. Estrabismos verticais. Heteroforia. Síndromes em “A”, “V” e “Y”. Síndromes restritivoretracionais e 
tipos especiais de estrabismo. Princípios da cirurgia do estrabismo. Ambliopia. Distúrbios externos da criança: conjuntivite 
neonatal, obstrução congênita de ducto nasolacrimal. Doenças retinianas nas crianças, retinopatia da prematuridade, 
catarata congênita. Olho infantil (globo ocular, córnea, cristalino, refração, íris, pupila, movimentos oculares, sistema naso-
lacrimal, nervo óptico, fundoscopia). Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de 
Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas 
Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – TRAUMATOLOGIA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Princípios do tratamento de fraturas. Fisiologia da consolidação óssea. Exame físico ortopédico. Osteoporose e doenças do 
metabolismo ósseo. Tumores musculoesqueléticos. Fraturas expostas. Fixadores externos. Ortopedia pediátrica. Ortopedia 
e traumatologia do pé e tornozelo. Ortopedia e traumatologia do joelho. Ortopedia e traumatologia do quadril. Ortopedia e 
traumatologia da coluna vertebral. Ortopedia e traumatologia do ombro e cotovelo. Ortopedia e traumatologia da mão. 
Medicina esportiva. Política Nacional da Atenção Básica. Lei Orgânica da Saúde. Anatomia. Procedimentos de urgência e 
emergência. Farmacologia. Segurança do paciente em serviços de saúde. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização 
da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e 
Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e 
funcionamento da Atenção Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Otologia. Otoneurologia. Audiologia. Rinologia. Cirurgia estético-facial. Otorrinolaringologia pediátrica. 
Faringoestomatologia. Laringologia. Cirurgia cérvico-facial e de base de crânio. Exame ORL completo. Avaliação ORL em 
emergência. Exame dos pares cranianos. Audiometria tonal e vocal. Impedanciometria. Endoscopia nasal. Laringoscopia. 
Nasofaringolaringoscopia. BERA. Otoemissões. Estroboscopia. Interpretação e indicação de exames complementares. 
Biópsias. Cirurgias em otorrinolaringologia: indicações e técnicas. Retirada de pequenos tumores. Cirurgias de lábios, da 
Boca, da Língua e das Glândulas Salivares. Cirurgias de faringe, de laringe, de pescoço. Cirurgia de orelha externa, de 
orelha média. Cirurgia de nariz. Cirurgia de seios paranasais. Fisiologia. Semiologia. Diretrizes e Consensos divulgados 
pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial – ABORL-CCF. Procedimentos em urgência e 
emergência. Farmacologia e interação medicamentosa. Anatomia. Ética médica. Segurança do paciente em serviços de 
saúde. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Saúde Pública e 
Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e 
funcionamento da Atenção Básica. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO 

EQUIPE DE SELEÇÃO - CSI/DGPES/SMAP 

Execução: Fundação La Salle 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – PSIQUIATRIA 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Diagnóstico e Classificação das Doenças Mentais. Delirium. Demências. Psicopatologias devido a uma condição médica 
geral. Transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Dependência de jogos eletrônicos. 
Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Transtornos de Humor. Transtornos de Ansiedade. Transtornos 
Somatoformes. Transtornos Factícios. Transtornos Dissociativos. Transtornos do Sono. Transtornos Alimentares. 
Transtornos de Personalidade. Transtornos Psicossomáticos. Disforia de gênero. Emergências Psiquiátricas. Retardo 
Mental. Transtornos Globais do Desenvolvimento. Transtorno de Déficit de Atenção. Tratamentos Biológicos: 
Psicofarmacologia, Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. Tratamentos Psicológicos: Terapias Cognitivo-
Comportamentais, Terapias Psicodinâmicas e outras abordagens psicológicas. Organização da rede de atendimento de 
saúde mental no SUS. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. 
Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. 
Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
MÉDICO – PSIQUIATRIA INFANTIL 

 
 
Conteúdos Programáticos: 
Classificação diagnóstica em Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Desenvolvimento Infantil: aspectos cognitivos e 
afetivos. Drogadição na Infância e Adolescência. Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos na Infância e Adolescência. 
Esquizofrenia na Infância e Adolescência. Exame psiquiátrico e exames complementares em Psiquiatria da Infância e 
Adolescência. Manifestações psiquiátricas da epilepsia na Infância e Adolescência. Modelos de Atendimento em Psiquiatria 
da Infância e Adolescência em Saúde Pública. Modelos de reabilitação em Psiquiatria da Infância e Adolescência. 
Prevenção em Psiquiatria da Infância e Adolescência. Psicofarmacoterapia na Infância e Adolescência. Psicoterapia na 
Infância e Adolescência. Reações ao Estresse. Retardo Mental. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade na Infância 
e Adolescência. Transtornos Alimentares na Infância e Adolescência. Transtornos de Ansiedade na Infância e 
Adolescência. Transtornos de Tique e do Hábito na Infância e Adolescência. Transtornos do Controle dos Esfíncteres na 
Infância e Adolescência. Transtornos do Humor (depressão e mania) na Infância e Adolescência. Transtornos do Sono na 
Infância e Adolescência. Transtornos emocionais do comportamento. Transtornos específicos do desenvolvimento. 
Transtornos do Espectro Autista. Transtornos Mentais orgânicos na Infância e Adolescência. Procedimentos de urgência e 
emergência. Anatomia. Resoluções do CFM/CREMERS. Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. 
Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. 
Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 
 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MÉDICO – UROLOGIA 
 

 
Conteúdos Programáticos: 
Anatomia, fisiologia, embriologia do sistema geniturinário; Semiologia e Exame clínico no paciente urológico; Exames 
laboratoriais e de imagem em urologia; Alterações do aparelho gênito urinário: fimoses, parafimoses, balanopostite, 
hidrocele e varicocele; Doenças do trato gênito urinário: Refluxo vesico ureteral; Infecções do trato urinário (pielonefrite 
aguda e crônica, cistites, uretrites); Infecções do trato genital masculino (Orquites e Prostatites); Infecções específicas do 
trato gênito urinário (tuberculose urogenital, esquistossomose); Doença de Peyronie; Bexiga neurogênica; Litíase urinária e 
Litogênese; Doenças do parênquima renal; doenças em suprarrenais; Doenças sexualmente transmissíveis; Incontinência 
urinária; Urgências e emergências em urologia: Obstrução e estase urinárias; Torção testicular; Escroto agudo; Priapismo; 
Corpos estranhos; Traumatismo do sistema geniturinário; Prevenção e diagnóstico precoce dos tumores do aparelho 
genital masculino; Neoplasias benignas e malignas do sistema geniturinário; Disfunção erétil e Infertilidade masculina; 
Cirurgias do aparelho geniturinário. Política Nacional da Atenção Básica. Lei Orgânica da Saúde. Anatomia. Procedimentos 
de urgência e emergência. Farmacologia. Segurança do paciente em serviços de saúde. Resoluções do CFM/CREMERS. 
Humanização da Assistência à Saúde. Código de Ética Médica. Farmacologia. Procedimento de Urgência e Emergência. 
Saúde Pública e Saúde Coletiva. Políticas Nacionais de Saúde. Sistema Único de Saúde. Princípios, diretrizes, 
infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica. 
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Anexo IV – Formulário de Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição 
 

Nome do Candidato  
 

Cargo Pleiteado 
 

Nº de Inscrição 
 

Nº do CPF 
 

*Nome da Mãe 
 

Data de Nascimento 
 

Nº do NIS 
 

 *O nome da mãe deve ser igual ao registrado no Cadastro Único.   

 

Eu, candidato acima qualificado, inscrito no Concurso Público Edital de Abertura nº 059/2022 do Município de 
Porto Alegre, venho requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, em conformidade com o Decreto Municipal nº 
17.794, de 14 de maio de 2012, ocasião em que declaro estar inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ser membro de família de baixa renda, nos termos que trata o 
Decreto Federal no 6.135, de 26 de junho de 2007. 
 
Declaro ainda, estar ciente de que minha inscrição no referido Concurso Público, será automaticamente 
cancelada se comprovada, a qualquer momento, a falsidade das declarações aqui prestadas. 
 
 
 

 
 

______________________, ____, _______________ de 20____. 
(Município e data) 

 
 

 

 

Assinatura: ___________________________________________ 
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Anexo V – Declaração de Participação no Modo de Acesso de Pessoa Negra 

 
Eu, (nome completo) __________________________________________________________________ 
 inscrito no CPF sob o no ______________________________, e inscrito no Cargo de 
______________________________________________, declaro, para fins de inscrição e participação no 
Concurso Público do Município de Porto Alegre, conforme estabelecido neste Edital, optar pela participação no 
modo de acesso de Pessoa Negra, a partir desta autodeclaração. 
 
Estou ciente de que, se aprovado e classificado, serei submetido ao procedimento para verificação da 
condição declarada, através da Comissão Específica para este fim do Município de Porto Alegre, a ser 
realizado em data, horário e local a serem divulgados previamente, por decorrência da publicação de Edital 
específico de convocação. 
 
 
 

______________________, ____, _______________ de 20____. 
(Município e data) 

 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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Anexo VI – Procedimentos Para Emitir o Documento de Arrecadação Municipal - DAM (boleto bancário) 

 
Após o cadastro da inscrição, mediante o preenchimento do formulário eletrônico disponível no site 
https://fundacaolasalle.org.br/concursos, o candidato deverá emitir o Documento de Arrecadação Municipal – 
DAM (boleto bancário) para pagamento da taxa de inscrição.  
A tela para geração do DAM (boleto bancário) será disponibilizada automaticamente após a finalização do 
cadastro da inscrição. 
Seguem as instruções para preenchimento, conforme imagem ilustrativa abaixo: 

 

Unidade Funcional: Não preencha.  
Tipo de Contribuição: Selecione somente o CARGO em que efetuou a inscrição (ex.: CP “CARGO”) 
Tipo de Identificação: Não preencha  
CPF/CNPJ: Preencha com o CPF cadastrado na inscrição.  
Número de Alvará: Não preencha. 
Endereço: Preenchimento opcional.  
Data de Vencimento: Selecione a data de vencimento prevista no cronograma do item 4.1 do Edital.   
Valor: Será preenchido automaticamente, conforme o concurso selecionado.  
Observação: Não preencha.  
   
ATENÇÃO: 
 - O nome e endereço serão gerados, automaticamente, conforme base de dados da Secretaria Municipal da 
Fazenda. Desconsiderar dados não existentes ou não atualizados, pois a validação da inscrição será somente 
pelo CPF do candidato. Para fins de homologação da inscrição serão considerados os dados informados pelo 
candidato no momento da sua inscrição.  
  
- O documento gerado poderá apresentar o código NULL, sem identificação nominal do candidato, sendo 
considerado válido a partir da identificação do CPF do candidato. 

https://fundacaolasalle.org.br/concursos
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Anexo VII – Atestado de Comprovação da Deficiência para a Reserva Especial de Vagas à Pessoa 

com Deficiência 

 
À Comissão Especial de Seleção e Acompanhamento: 
 
 
Atesto, para os devidos fins, que ________________________________________________, candidato 
(a) ao Concurso Público Edital de Abertura nº 059/2022 para o Cargo 
de_______________________________________________________, apresenta: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________com CID 10: ________________________. 
 
 
 

______________________________, _____ de ____________________ de__________. 
(Local e data) 

 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Nome, carimbo e CRM do Médico assistente do candidato. 


