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EDITAL 

DO CONCURSO PÚBLICO  Nº 001/2012 
 
 

“DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE   
INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS 
PÚBLICOS VAGOS E OU A VAGAR, PELO 
REGIME CELETISTA, DE ACORDO COM A 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO E CLT – CONSOLIDAÇÃO DAS 
LEIS DO TRABALHO.” 

 
 
  A PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS, Estado de Minas Gerais, 
torna pública a abertura de inscrições para o CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, para o 
preenchimento de empregos públicos, vagos e ou a vagar, abaixo especificados, providos pelo 
Regime Celetista. O Processo será regido pelas instruções especiais constantes do presente Edital, 
Lei Orgânica, CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Municipal Pertinente. 
 
 
1. DA DENOMINAÇÃO - CARGA HORÁRIA – REQUISITOS - VAGAS  E 

VENC0IMENTOS 
 
1.1 – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

DENOMINAÇÃO  C/H REQUISITOS EMPREGOS 
PÚBLICO S 

VENC. 

Ajudante de Balsa 40 Curso  e treinamento 
específico na área de 

transporte hidroviário e 
respectiva carteira 

profissional da Marinha 
do Brasil 

  06 R$ 752,00 

Operário da Central 
de reciclagem e 
compostagem de 
lixo 

44  
Ensino Fundamental 

05 R$ 680,95 

 
1.2 – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

DENOMINAÇÃO  C/H REQUISITOS EMPREGOS 
PÚBLICO S 

VENC. 

Ajudante de 
serviços gerais – 
vão da Babilônia 

30  
Ensino Fundamental 

    01 R$ 680,95 

Magarefe 44 Ensino Fundamental 01 R$ 1.054,94 
Mecânico 44 Ensino Fundamental 01 R$ 1.368,92 
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1.3 – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLE TO 
 

DENOMINAÇÃO  C/H REQUISITOS EMPREGOS 
PÚBLICO S 

VENC. 

Auxiliar de Saúde 
Bucal – PSF sede 

40 Carterinha específica da 
área com registro Registro 
no órgão competente 

    02 R$ 639,74 

Auxiliar de Saúde 
Bucal – PSF 
distritos 

40 Carterinha específica da 
área com registro Registro 

no órgão competente  

    02 R$ 639,74 

Atendente de 
serviços de saúde – 
PSF - sede 

40 Curso básico em 
conhecimentos de 

informática 

01 R$ 639,74 
 
 

Atendente de 
serviços de saúde – 
PSF – Olhos D’agua 

40 Curso básico em 
conhecimentos de 

informática 

01 R$ 639,74 
 
 

Técnico 
Enfermagem 
Hospital 

40 Curso técnico 
correspondente e registro 

no órgão de classe 

03 R$ 777,73 

Técnico 
Enfermagem PSF – 
sede 

40 Curso técnico 
correspondente e registro 

no órgão de classe 

01 R$ 777,73 

Técnico 
Enfermagem de 
saúde pública 

40 Curso técnico 
correspondente e registro 

no órgão de classe 

01 R$ 777,73 

 
 
1.4 – EMPREGOS PÚBLICOS DE NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO 
 

DENOMINAÇÃO  C/H REQUISITOS EMPREGOS 
PÚBLICO S 

VENC. 

Fisioterapeuta - sede 30 Curso superio 
correspondente       

Registro no órgão 
competente 

02 R$ 1.630,22 

Médico PSF - 
distritos 

40  Curso superior 
correspondente       

Registro no CRM 

01 R$ 9.856,00 

Professor séries 
iniciais do ensino 
fundamental – PEB 
I 

24  Curso magistério e/ou 
normal superior e/ou 

pedagogia com habilitação 
em educação dos anos 

iniciais do ensino 
fundamental 

05   R$ 952,26 

Professor de 
educação infantil 
(04 e 05 anos) Sede 

24  Curso magistério e/ou 
normal superior e/ou 

pedagogia com habilitação 
em educação infantil 

04   R$ 952,26 

Professor de 
educação infantil 
(04 e 05 anos) 
Distrito da 
Babilônia 

24  Curso magistério e/ou 
normal superior e/ou 

pedagogia com habilitação 
em educação infantil 

02   R$ 952,26 

Professor séries 
iniciais do ensino 
fundamental – PEB 

24  Curso magistério e/ou 
normal superior e/ou 

pedagogia com habilitação 

01   R$ 952,26 
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II – distrito  da 
Babilônia 

em educação dos anos 
iniciais do ensino 

fundamental 
Professor PEB II – 
Ciências – Distrito 
da Babilônia 

24  Portador de licenciatura 
em Ciências biológicas ou 

história natural, ou se 
portador de diploma 

licenciatura em Ciências 
com habilitação em física 
ou biologia ou matemática  

01   R$ 11,85 h/a 

 
 
2.   DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1     - As inscrições estarão abertas no período de 05 a 27  de julho de 2012 (DIAS ÚTEIS), 

no horário das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00, na Prefeitura Municipal de 
Delfinópolis, sito à Praça Manoel Leite Lemos no. 599 – Centro – Delfinópolis – MG. 
 

2.2    - São condições para inscrição: 
 

2.2.1  - Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda Constitucional, n.º 19/98. 
 

2.2.2. - Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em 
julgado; 
 

2.2.3  - Ter, até a data da realização das provas, idade mínima de 18 anos; 
 

2.2.4  - Gozar de boa Saúde Física e Mental; 
 

2.2.5  - Estar no gozo dos direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o 
Serviço Militar; 
 

2.2.6  - Possuir escolaridade e habilitação legal correspondentes aos níveis exigidos para cada 
emprego público ou cargo, e registro no órgão de classe, quando for requisito legal até a 
data da convocação; 
 

2.2.7. - Não ter sido demitido “a bem do serviço público” nas esferas: Federal, Estadual ou 
Municipal da Administração direta ou indireta; 
 

2.2.8  - A inscrição constará de preenchimento de requerimento e ficha que será fornecida ao 
candidato no local da inscrição e o recolhimento de emolumento junto a Rede Bancária 
Nacional em conta da Prefeitura Municipal de Delfinópolis, nos seguintes valores: 

 
 

NÍVEL VALOR 
NÍVEL ENSINO SUPERIOR R$ 23,00 (vinte e três reais) 

NÍVEL ENSINO MÉDIO COMPLETO R$ 20,00 (vinte reais) 

NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO R$ 14,00 (quatorze reais) 

NÍVEL ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO R$ 14,00 (quatorze reais) 
 
 
2.3     - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
2.3.1. - Cédula de Identidade ou Carteira de Trabalho; 

 
2.3.2  - Formulário de inscrição preenchido legivelmente, acompanhado de xerox do documento de 
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identidade, conforme dispõe o presente Edital. 
 

2.3.3  - Comprovante de recolhimento do emolumento correspondente; 
 

2.3.4  - Quando do preenchimento do formulário de inscrição, o candidato portador de Deficiência 
Física deverá declarar o tipo e grau de Deficiência que apresenta; 
 

2.3.5. - Os candidatos que necessitarem da prova especial (BRAILE ou AMPLIADA) deverão 
requerê-la no momento da inscrição. Os candidatos que não o fizerem, seja qual for o 
motivo alegado, não terão a prova especial preparada; 
 

2.3.6. - Os Deficientes Visuais (“cegos”) somente prestarão as provas mediante leitura 
através do sistema BRAILE, e suas respostas deverão ser transcritas também em 
BRAILE. Referidos candidatos deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação 
das provas REGLETE E PUNÇÃO OU MÁQUINA ESPECÍFICA. 
 

2.4     - As inscrições poderão ser feitas pessoalmente ou por procuração individual, mediante 
entrega do original ou cópia autenticada do respectivo mandato, acompanhado de cópia do  
Documento de Identidade do candidato. O procurador apresentará, ainda, para 
comprovação, o seu Documento de Identidade. 
 

2.5.    - O candidato deverá no ato da inscrição: 
 

2.5.1. - Retirar formulários de inscrição e recolhimento do emolumento correspondente e recolhê-
lo na Agência Bancária do Banco do Brasil definido pela Prefeitura Municipal de 
Delfinópolis-MG; 
 

2.5.2. - Retornar ao local de inscrição, apresentar o comprovante de recolhimento bancário, o 
Documento de Identidade, “original e xerox” , o formulário de inscrição preenchido e 
assinado, responsabilizando-se criminalmente por possíveis declarações falsas, cujos 
conteúdos possam influir no resultado; 

  
2.5.3. - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração dos empregos públicos  seja 

qual for o motivo alegado; 
 

2.5.4. - A devolução do emolumento de inscrição somente ocorrerá se o Concurso Público não se 
realizar. A responsabilidade da devolução será da Dipallis Assessoria Contábil e Cursos 
Ltda; 
 

2.5.5     Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes: Título Eleitoral e comprovante de 
ter votado nas últimas eleições, Quitação com o Serviço Militar, C.P.F., Prova de 
Escolaridade e Habilitação Legal, uma fotos 3X4, declaração de não ocupar emprego 
público e ou cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei, 
atestados de antecedentes criminais e demais necessários que lhe forem solicitados, sob 
pena de perda do direito à vaga; 
 

2.5.6 - O candidato que, no ato da convocação, não se apresentar para a posse, será imediatamente 
eliminado do certame. 
 

 
 
3.   DAS PROVAS 
 
 
3.1   -  DOS PRINCÍPIOS 
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3.1.1 - A duração da prova objetiva será de 2 (duas) horas. 

 
3.1.2  - A prova objetiva será avaliada na escala de  “0” (zero) a “30” (trinta) pontos. 

 
  
3.2. Para os candidatos aos empregos públicos de Ajudante de Balsa, Operário da Central 

de reciclagem e compostagem de lixo, a prova será objetiva, de caráter classificatório e 
eliminatório, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha sobre CONHECIMENTOS 
OBJETIVOS envolvendo: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Atualidades 10 (dez) 
questões, e matemática 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um ponto) por questão, conforme 
Conteúdo Programático constante do Anexo I do presente Edital. Serão considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem nota não inferior a “12”(doze pontos). 
 

3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. 

Para os candidatos aos empregos públicos de Ajudante de serviços gerais – vão da 
Babilônia, Magarefe e Mecânico, a prova será objetiva, de caráter classificatório e 
eliminatório, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha sobre CONHECIMENTOS 
OBJETIVOS envolvendo: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Atualidades 10 (dez) 
questões, e matemática 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um ponto) por questão, conforme 
Conteúdo Programático constante do Anexo I do presente Edital. Serão considerados 
aprovados os candidatos que obtiverem nota não inferior a “12”(doze pontos). 
 
Para os candidatos aos empregos públicos de Auxiliar de saúde bucal – PSF sede, 
Auxiliar de saúde bucal – PSF distritos, Técnico de Enfermagem Hospital, Técnico de 
Enfermagem PSF – sede, Técnico de Enfermagem de Saúde Pública, a prova será 
objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, com 30 (trinta) questões de múltipla 
escolha sobre CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: Língua Portuguesa 10 
(dez) questões, Atualidades 10 (dez) questões, e específicos 10 (dez) questões, valendo 1,0 
(um ponto) por questão, e para os empregos públicos de Atendente de serviços de saúde 
– PSF sede, Atendente de serviços de saúde – PSF Olhos D’agua, a prova será objetiva, 
de caráter classificatório e eliminatório, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha sobre 
CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Atualidades 10 (dez) questões, e matemática 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um ponto) por 
questão conforme Conteúdo Programático constante do Anexo I do presente Edital. Serão 
considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota não inferior a “12” (doze 
pontos). 
 
Para os candidatos aos empregos públicos de Fisioterapeuta – sede, Médico PSF 
distritos, Professor séries iniciais do ensino fundamental – PEB I, Professor de 
educação infantil (04 e 05 anos) Sede, Professor de educação infantil (04 e 05 anos) 
Distrito da Babilônia, Professor séries iniciais do ensino fundamental – PEB I – Vão 
da Babilônia, Professor  PEB II  Ciências – Distrito da Babilônia, a prova será objetiva, 
de caráter classificatório e eliminatório, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha sobre 
CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Atualidades 10 (dez) questões, e específicas 10 (dez) questões, valendo 1,0 (um ponto) por 
questão, conforme Conteúdo Programático constante do Anexo I do presente Edital. Serão 
considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota não inferior a “12” (doze 
pontos). 
 
 

3.2.1 - Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie; 
utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, 
“ IPAD” ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das 
provas. 
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3.2.2 - O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema 

necessidade, desde que acompanhado de fiscal e autorizado pelo Coordenador da Sala; 
 

3.2.3- O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 30 minutos do 
início das mesmas; 
 

3.2.4- O candidato ao terminar a prova escrita, entregará ao Coordenador da Sala o caderno de 
questões e respectiva folha de respostas. 
 

3.2.5- Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 
respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
 

3.2.6- Por razões de ordem técnica e direitos autorais, a Empresa Contratada não fornecerá 
exemplares do caderno de questões aos candidatos, mesmo após o encerramento do 
Concurso. 

 
 
4. DAS NORMAS 
 
 
4.1     - LOCAL - DIA - HORÁRIO – As provas serão realizadas dia 19 de agosto de 2012 e 

Serão publicados os locais, e horários das provas, juntamente com a homologação das 
inscrições. 
 

4.2     - DOCUMENTOS E UTENSÍLIOS - Só serão admitidos às provas os candidatos que 
comparecerem munidos de seu protocolo de inscrição, documento de identidade constante 
do protocolo de inscrição (cédula de identidade ou carteira de trabalho) e caneta 
esferográfica azul ou preta.  
 

4.3     - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação 
com outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e 
similares. Reserva-se à Comissão Examinadora do Concurso Publico e aos Fiscais o direito 
de excluir do recinto e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras, restabelecer critérios 
outros, para resguardar a execução individual e correta das provas. 
 

4.4     - Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das 
provas e os candidatos deverão comparecer no mínimo com 30 minutos antes do horário 
marcado para o início das provas, após o que os portões serão fechados não sendo 
permitida a entrada de candidatos retardatários.  
 

4.5    - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este concurso público, os quais serão afixados também 
nos quadros de aviso da Prefeitura, devendo ainda manter atualizado seu endereço. 

 
 
5.  DAS MATÉRIAS 
 
 
5.1     - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são aquelas 

constantes do Anexo I, do presente Edital. 
 
 
6.  DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1     - A classificação final obedecerá à ordem decrescente da Nota Final obtida pelos candidatos. 
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6.2     - Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de 

preferência os seguintes: 
 

 a – maior idade. 
 

 b – maior nota em questões de português. 
 

 c – maior nota em questões de conhecimentos específicos ou de matemática, de acordo 
com a composição da prova. 
  

  
7.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
7.1     - A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 

condições do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na Lei Orgânica do 
Município. 
 

7.2.    - A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda 
que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se 
todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à 
falsidade da declaração. 
 

7.3.   - Na falta da cédula de identidade original poderá, a critério da Comissão, ser admitidos, na 
sala de provas, os candidatos que apresentarem documentos outros, como carteira de 
trabalho, carteira do órgão de classe, certificado militar, carteira de habilitação com foto, 
desde que, permitam com clareza, a sua identificação. Não serão aceitos quaisquer outros 
documentos diferentes dos acima definidos. 
 

7.4     - Da divulgação oficial dos resultados e classificação caberão recursos fundamentados a 
Comissão Examinadora do Processo no prazo de “3” (três) dias. Decorrido o prazo de 120 
(cento e vinte) dias, as provas poderão ser incineradas pela Comissão Examinadora, exceto 
aquelas para as quais foram apresentados recursos. Não serão aceitos recursos via postal, 
via fax e/ou via correio eletrônico. Em caso de contestação de questões, por qualquer 
alegação, deverá citar na petição recursal argumentação lógica e consistente, sua 
qualificação e o número da inscrição. Recursos inconsistentes e fora das especificações 
deste edital serão indeferidos. 
 

7.5    - A validade do presente Concurso Público, será de “2” (dois) anos, contados da 
homologação final dos resultados,  podendo inclusive haver prorrogação por igual período, 
a critério do Prefeito Municipal. 
 

7.6     - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem 
de classificação, não gerando o fato de aprovação direito a nomeação. 
 

7.7    - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame 
médico, elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de 
Delfinópolis-MG, e apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos. 
 

7.8     - Apesar das vagas existentes os aprovados serão chamados conforme as necessidades 
locais, a critério da Administração Municipal. 
 

7.9     - Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com 
proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de acumulação remunerada, 
expressamente previstos pela Lei Maior. 
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7.10   - A resposta aos eventuais recursos será encaminhada ao candidato requerente. 

 
 

7.11   -  Os resultados da prova objetiva e classificação final estarão a disposição dos interessados 
na entrada principal da Prefeitura Municipal da Delfinópolis - MG e no site 
www.delfinopolis.com.br. 

 
 
8.   DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1     - Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente 

previstos no presente Edital e na Lei Orgânica do Município serão resolvidos pela 
Comissão Examinadora do Concurso, constituída pelo Prefeito Municipal através da 
Portaria n.º 004/2012. 
 

8.2     - Os candidatos portadores de deficiência, “inscritos como tal”, terão reservadas 5% (cinco 
por cento) das vagas, conforme dispõe a legislação vigente, aplicando-se no que couber o 
Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999. Se aprovados e classificados serão submetidos 
a exame médico que comprove ser a deficiência compatível com as funções inerentes ao 
cargo ou função. A perícia médica indicará a espécie e o grau e/ou nível de deficiência, 
com expressa referência ao Código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID), bem como à provável causa da deficiência. O candidato que, no ato da 
inscrição, se declarar portador de deficiência, se aprovado e classificado no concurso 
público, figurará em lista específica e na listagem de classificação geral. 
 

8.3.   - A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por emprego público, 
individualmente, ou pelo conjunto, constantes do presente Edital, a critério da 
Administração. 
 

8.4     - A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em 
documentos ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

8.5     - O Conteúdo Programático das matérias é aquele constante do Anexo I, do presente Edital. 
 

8.6     - Os vencimentos constantes do item I do presente Edital são referentes ao mês de março 
de 2012. 
 

8.7    - A organização, aplicação, correção das provas, fornecimento da classificação final e 
respostas a eventuais recursos ficará a cargo da Empresa Contratada em Processo 
Licitatório Próprio. 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE  E   CUMPRA-SE. 
 

Delfinópolis, 04  de maio de 2012. 
 

 
Prefeito Municipal 
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Anexo I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

NÍVEL SUPERIOR  
 
Conteúdo de Português 

 
Compreensão e interpretação da diversidade de textos; Coesão e coerência textuais;Variações lingüísticas; 
Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pronomes: emprego dos pronomes pessoais, demonstrativos, 
possessivos e relativos;Colocação dos pronomes oblíquos átonos e relativos. Formas pronominais de 
tratamento;Flexão nominal; Flexão verbal – verbos regulares e verbos irregulares – vozes dos verbos; 
Concordância nominal; Concordância verbal; Verbos impessoais; Regência verbal e nominal; Emprego do 
sinal de crase; Pontuação. 
Morfologia: Estruturadas palavras, classes das palavras, classes gramaticais invariáveis. Sintaxe:Análise 
sintática da oração, as estruturas do período composto, sintaxe da regência, sintaxe da concordância, 
colocação pronominal, figuras de linguagem, crase,tópicos de linguagem. 
 
Conteúdo de Atualidades 
 
Fatos da Atualidade no Mundo;  
Conhecimentos Cívicos;  
História e Geografia do Brasil 
 
 
Conteúdos Específicos 
 
Fisioterapeuta 
 
Anatomia; Fisiologia; Neurologia; Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia; Cinesioterapia; Fisioterapia 
aplicada à Neurologia - Infantil - Adulto; Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia 
aplicada à Ginecologia e Obstetrícia; Fisioterapia aplicada à Pneumologia. 
 
 
Médico PSF 
 
Código de Ética.  
Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: 
insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, 
insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque; pulmonares: insuficiência 
respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, 
tuberculose, troboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias; sistema digestivo: gastrite e 
úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites, insuficiência hepática, 
parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; tumores de cólon; 
renais: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido 
base, nefrolitíase, infecções urinárias, metabólicas e do sistema endócrino: hipovitaminoses, desnutrição, 
diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias 
hipocrômicas, macrocíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e 
linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus 
eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, 
acidente vascular cerebral, menigites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: acoolismo, 
abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e transmissíveis: sarampo, varicela, 
rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente 
transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma, 
estreptococcias, estafilococcias, doença menigocócica. 
 
Professor séries iniciais do ensino fundamental – PEB I 
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Inclusão Social; Inclusão Educacional; Pedagogia da Diversidade; Educação na Diversidade;Educador para a 
diversidade; Exclusão, segregação, integração e inclusão de pessoas com necessidades especiais; ECA; 
Preconceitos e esteriótipos; Formação Docente; Abordagens pedagógicas; Planejamento e Planos; Projeto 
Político pedagógico; Projeto Didático ( ou projeto de trabalho); Tecnologias na Educação; Avaliação da 
Aprendizagem; Educação por competências; Função Social do Ensino: os objetivos e conteúdos de 
aprendizagem;Fundamentos metodológicos das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografia;Temas Transversais. Inclusão na escola, alunos portadores de TDAH (Transtorno de déficit de 
Atenção/hiperatividade. Como lidar com a Dislexia. 
 
 
 
Professor de Educação infantil (04 a 05 anos) 
 
Objetivos gerais da educação infantil.  O atendimento em creches e pré-escolas: características gerais.  A 
concepção de criança enquanto sujeito social e histórico.  Brincar o significado da brincadeira na formação 
da criança. Interação social-diversidade e individualidade.  A aprendizagem significativa e os conhecimentos 
prévios – a resolução de problemas.  O profissional da Educação Infantil- características fundamentais.  A 
organização do currículo – orientações didáticas, objetivos e conteúdos. A formação pessoal e social – 
concepção e aprendizagem.  10- A criança de 0 a 03 anos – orientações didáticas quanto aos conteúdos: auto-
estima, escolha, faz-de-conta, interação, imagem, cuidados e segurança. A criança de 04 a 05 anos – 
orientações didáticas quanto aos conteúdos: nome, imagem, independência e autonomia, respeito à 
diversidade, identidade de gênero, interação, jogos e brincadeiras, cuidados especiais.   
OBS: Consultar o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
 
 
Professor séries finais do ensino fundamental PEB II - Ciências 
 
Ser humano e saúde: alimentação; higiene dos alimentos, do corpo e do ambiente; prevenção a doenças: 
caxumba, rubéola, catapora, sarampo, AIDS, dengue e DST; funcionamento do corpo humano - relação entre 
sistemas e funções. Vida e ambiente: animais e plantas - características principais; cadeia alimentar; medidas 
de preservação e conservação ambiental; a importância da energia solar; composição e propriedades do ar, do 
solo e da água; história natural do planeta. Formas de degradação ambiental: lixo, assoreamento, queimada e 
desmatamento. Terra e universo: origem do universo; movimentos de rotação e translação: ritmos diários e 
anuais. 
 
 
 

 
 

NÍVEL MÉDIO  
 
Conteúdo de Português 

 
Compreensão e interpretação da diversidade de textos; Coesão e coerência textuais;Variações lingüísticas; 
Ortografia oficial; Acentuação gráfica; Pronomes: emprego dos pronomes pessoais, demonstrativos, 
possessivos e relativos;Colocação dos pronomes oblíquos átonos e relativos. Formas pronominais de 
tratamento;Flexão nominal; Flexão verbal – verbos regulares e verbos irregulares – vozes dos verbos; 
Concordância nominal; Concordância verbal; Verbos impessoais; Regência verbal e nominal; Emprego do 
sinal de crase; Pontuação. 
Morfologia: Estruturadas palavras, classes das palavras, classes gramaticais invariáveis. Sintaxe:Análise 
sintática da oração, as estruturas do período composto, sintaxe da regência, sintaxe da concordância, 
colocação pronominal, figuras de linguagem, crase,tópicos de linguagem. 
 
Conteúdo de matemática para o emprego público de Atendente de serviços de saúde
  
 
Conjuntos; Números Naturais, Múltiplos e Divisores; Números Racionais; Sistema de Numeração Decimal; 
Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: comprimento, superfície, volume, 
capacidade, massa e tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Problemas; Geometria. 
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Conteúdo de Atualidades 
 
Fatos da Atualidade no Mundo;  
Conhecimentos Cívicos;  
História e Geografia do Brasil 

 
 
Conteúdos Específicos 
 
Auxiliar de saúde bucal;  
Higiene dentária. Técnicas auxiliares de odontologia. Preparação do paciente. Instrumentação. Manipulação 
de materiais e equipamentos. Preparo e isolamento do campo preparatório. Seleção de moldeiras e confecção  
de modelos. Revelação e montagem de radiografias. Conservação e manutenção dos equipamentos. Noções 
básicas de controle de infecções: microorganismos, infecções cruzadas, assepsia e antissepsia. Desinfecção e 
esterilização. Noções de anatomia oral. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação legal, 
princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde. Política de Humanização do SUS. 
 
 
Técnico de enfermagem 
 
Noções de anatomia e fisiologia; Fundamentos de Enfermagem: técnicas básicas. Enfermagem Médico- 
cirúrgica: Assistência de enfermagem em Doenças Transmissíveis - defesa do organismo, conceito e tipo de 
imunidade, noções de vacinação. Assistência de enfermagem em distúrbios crônico-degenerativos: 
respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, musculoesqueléticos. Atuação de enfermagem em Centro 
Cirúrgico de Central de Material. Enfermagem Materno-Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à 
saúde materno-infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal. Enfermagem de urgência e 
emergência: primeiros socorros. - Deontologia de Enfermagem: Lei do exercício profissional, trabalho em 
equipe. Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde - SUS. 
 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO   
 
 
Conteúdo de língua Portuguesa 

 
Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Confronto e Reconhecimento de Frases Corretas e Incorretas;  
Sinônimos e Antônimos; Gênero, Número e Grau do Substantivo e Adjetivo;Fonologia: Conceitos gerais, 
vogais, semivogais e consoantes, dígrafos, encontros consonantais e encontros vocálicos, sílabas, acento 
tônico, classificação dos monossílabos quanto à tonalidade,classificação dos vocábulos com mais de uma 
sílaba, separação silábica. 
 
 
Conteúdo de matemática  
 
Conjuntos; Números Naturais, Múltiplos e Divisores; Números Racionais; Sistema de Numeração Decimal; 
Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: comprimento, superfície, volume,    
capacidade, massa e tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Problemas; Geometria. 
 
Conhecimentos gerais 
 
Fatos da Atualidade no Mundo;  
Conhecimentos Cívicos;  
História e Geografia do Brasil 
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NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO   
 
 
Conteúdo de língua Portuguesa 

 
Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Confronto e Reconhecimento de Frases Corretas e Incorretas;  
Sinônimos e Antônimos; Gênero, Número e Grau do Substantivo e Adjetivo;Fonologia: Conceitos gerais, 
vogais, semivogais e consoantes, dígrafos, encontros consonantais e encontros vocálicos, sílabas, acento 
tônico, classificação dos monossílabos quanto à tonalidade,classificação dos vocábulos com mais de uma 
sílaba, separação silábica. 
 
 
Conteúdo de matemática  
 
Conjuntos; Números Naturais, Múltiplos e Divisores; Números Racionais; Sistema de Numeração Decimal; 
Operações Fundamentais; Sistema Métrico Decimal de Medidas de: comprimento, superfície, volume,    
capacidade, massa e tempo; Sistema Monetário Brasileiro; Problemas; Geometria. 
 
Conhecimentos gerais 
 
Fatos da Atualidade no Mundo;  
Conhecimentos Cívicos;  
História e Geografia do Brasil 
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ANEXO II 
 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES 
 

 
FUNÇÃO ATIVIDADES 

 
 
 

Ajudante de Balsa 

desempenhar atividades específicas junto  as embarcações que fazem a 
travessia do porto praia vermelha, sob a supervisão do operador de Balsa, 
executar serviço de limpeza e manutenção na casa de máquinas das 
embarcações, quando necessário, cobrar tarifas de travessia bem como 
colher assinaturas de usuários com isenção, zelar pela segurança de 
veículos de passageiros durante o embarque e a travessia, desempenhar 
outras atividades corretadas determinadas pela chefia imediata. Ou por 
legislação correspondente 

Operário da Central de reciclagem e 
compostagem de lixo 

 coletam  resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e 
resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas 
públicas. Preservam as vias públicas, acondicionando o lixo para que seja 
coletado e encaminhado para o aterro sanitário.separam o material 
reciclável, empilhando etc,,. Zelam pela segurança das pessoas 
sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com 
segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo 
a segurança individual e da equipe. desempenhar outras atividades 
corretadas determinadas pela chefia imediata. Ou por legislação 
correspondente 
 

 
 

Ajudante de serviços gerais 
 
 
 

Cuidar do serviço de limpeza e conservação de prédios públicos: lava 
fachadas, limpar vidros, remover vidros, remover pichações, limpar móveis 
e equipamentos, limpar superfícies(paredes, pisos, etc.) aspirar pó, lavar 
pisos, encerar pisos, remover sujeiras,  secar pisos, passar pano, limpar 
cortinas e persianas, recolher lixo acondicionando-o em sacos plásticos, 
colocando-o para ser coletado, fazer sopa, servir sopa, lavar banheiros, 
limpar as salas de aula, secretaria e diretorias, pátio, limpar as mesas, 
limpar quintal, lavar louças, preparar seu trabalho controlando seu estoque 
de matéria, verificando a validade de produtos químicos e de limpeza, 
verificando a qualidade dos mesmos, avaliando a superfície a ser trabalhada 
o qual de sujidade, e o titulo de sujeira encontrada, selecionando produtos e 
materiais, preparando os produtos, diluindo os produtos(químicos e de 
limpeza) dosando produtos químicos, fazer café, chá, sucos e servi-los. 

 
 

 
Magarefe 

Abatem bovinos e aves controlando a temperatura e velocidade de 

máquinas. Preparam carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos 

e suínos) limpando, retirando vísceras, depilando, riscando pequenos 

cortes e separando cabeças e carcaças para análises laboratoriais. Tratam 

vísceras limpando e escaldando. Preparam carnes para comercialização 

desossando, identificando tipos, marcando, fatiando, pesando e cortando. 

Realizam tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando 

e adicionando conservantes. Acondicionam carnes em embalagens 

individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a 

vácuo. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e 

de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 

Executar tarefas administrativas correlatas, determinadas pelo seu chefe 

do Executivo Municipal ou por legislação correspondente 
 

Mecânico 
 
 
 
 

Elaboram planos de manutenção; realizam manutenções de motores, 
sistemas e partes de veículos automotores. Substituem peças, reparam e 
testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalham 
em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, 
de segurança e de preservação do meio ambiente. desempenhar outras 
atividades corretadas determinadas pela chefia imediata. Ou por 
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legislação correspondente. 

 
 
 
 
 

Auxiliar de Saúde Bucal 

planejar o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em 
consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de 
saúde da sede. Prevenir doença bucal, participando de projetos 
educativos e de orientação de higiene bucal; reparar próteses dentárias; 
executar procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião 
dentista; administrar pessoal e recursos financeiros e materiais; 
mobilizar palestras, orientações e discussões técnicas; executar demais 
atividades conforme normas e procedimentos técnicos e de 
biossegurança, preparar, organizar, desinfetar e esterilizar os 
instrumentos e materiais a serem utilizados; cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos. Executar tarefas 
administrativas correlatas, determinadas pelo seu chefe do Executivo 
Municipal ou por legislação correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atendente de serviços de Saúde 

acolher usuários que procuram os serviços de saúde dos PSF da sede 
diariamente; agendar consultas e exames; atender ao telefone; retirar e 
arquivar prontuários dos pacientes; fazer controle de materiais de 
escritório. Executar tarefas administrativas correlatas, determinadas pelo 
seu chefe do Executivo Municipal ou por legislação correspondente. 

 

 
 
 

Técnico de Enfermagem 

desempenhar atividades técnicas de enfermagem no Hospital 
Municipal, e outros estabelecimentos de assistência médica, em 
transporte terrestre e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, 
puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 
ocupacional e outras áreas; prestar assistência ao paciente, 
atuando sob supervisão de enfermeiro; desempenhar tarefas de 
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o 
paciente e o instrumental, o qual passa ao cirurgião; organizar 
ambiente de trabalho, dando continuidade aos plantões; 
trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e 
procedimentos de biossegurança; realizar registros e elaborar 
relatórios técnicos; comunicar-se com pacientes e familiares e 
com a equipe de saúde. desempenhar outras atividades 
corretadas determinadas pela chefia imediata. Ou por legislação 
correspondente. 

 
 

Fisioterapeuta 
 

 

atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de 
pessoas utilizando protocolos e procedimentos específicos de 
fisioterapia, terapia ocupacional e ortopédica; habilitar 
pacientes e clientes; realizar diagnósticos específicos; analisar 
condições dos pacientes e clientes; orientar pacientes, clientes, 
familiares, cuidadores e responsáveis; avaliar baixa visão; 
ministrar testes e tratamentos ortópticos no paciente; 
desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e 
qualidade de vida; exercer atividades técnico-científicas; 
administrar recursos humanos e materiais. desempenhar outras 
atividades corretadas determinadas pela chefia imediata. Ou por 
legislação correspondente. 

 
 

 
 
 
 
 

Médico PSF 
 
 
 

realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes e clientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e 
serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas. 
Executar tarefas administrativas correlatas, determinadas pelo seu chefe 
do Executivo Municipal ou por legislação correspondente. 
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Professor PEB I  
 
 
 
 
 

Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação 
às ciências) nos anos  iniciais do ensino fundamental. Preparam aulas; 
efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração 
do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes 
educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; 
organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o 
desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de 
comunicação. Ministram aulas ,ensinando os alunos com técnicas de 
alfabetização, expressão artística e corporal; exercem atividades de 
planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 
participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, 
definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; preparam 
aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; 
diagnosticam a realidade dos alunos e avaliam seu conhecimento, 
acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando 
instrumentos de avaliação; podem interagir com a comunidade escolar, 
buscando conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida. Executar tarefas administrativas correlatas, 
determinadas pelo seu chefe do Executivo Municipal ou por legislação 
correspondente. 

 
 
 
 

 
 

Professor de Educação Infantil 

Ministram aulas (comunicação e expressão, integração social e iniciação 
às ciências) nos anos iniciais do ensino fundamental. Preparam aulas; 
efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na elaboração 
do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes 
educacionais. Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; 
organizam eventos e atividades sociais, culturais e pedagógicas. Para o 
desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de 
comunicação. Executar tarefas administrativas correlatas, determinadas 
pelo seu chefe do Executivo Municipal ou por legislação 
correspondente. 

Ministram aulas ,ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, 
expressão artística e corporal; exercem atividades de planejamento do 
ano letivo, discutindo a proposta da escola, participando da definição da 
proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas 
e selecionando conteúdos; preparam aulas, pesquisando e selecionando 
materiais e informações; diagnosticam a realidade dos alunos e avaliam 
seu conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos 
alunos e aplicando instrumentos de avaliação; podem interagir com a 
comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre temas 
fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida. Executar tarefas 
administrativas correlatas, determinadas pelo seu chefe do Executivo 
Municipal ou por legislação correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 

Professor PEB II - Ciências 
 
 
 
 

Ministram aulas no ensino fundamental II Ciências; exercem atividades 
de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 
participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, 
definindo objetivos e cronogramas e selecionando conteúdos; preparam 
aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; 
diagnosticam a realidade dos alunos e avaliam seu conhecimento, 
acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e aplicando 
instrumentos de avaliação; podem interagir com a comunidade escolar, 
buscando conscientizá-la sobre temas fundamentais para a cidadania e a 
qualidade de vida. Planejam cursos, aulas e atividades escolares; 
avaliam processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; registram 
práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolvem atividades de 
estudo; participam das atividades educacionais e comunitárias da escola. 
Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um conjunto de 
capacidades comunicativas. Executar tarefas administrativas correlatas, 
determinadas pelo seu chefe do Executivo Municipal ou por legislação 
correspondente. 
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