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ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, VENCIMENTO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS, E TAXA DE 
INSCRIÇÃO. 

 

Cód. Cargo Vagas PCD 
Vencimento 
Inicial em 
reais (R$) 

Carga 
Horária 

Semanal 
Requisitos Mínimos Exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

1 

 
 

Agente 
Administrativo 

 
 

01 

 
 
- 

 
 

1.452,33 30 

 
 

Ensino Médio Completo. 
 

 
 

R$72,00 

2 

 
 

Agente de Combate 
a Endêmias 

 
 

03 

 
 
- 

 
 

1.075,65 40 

 
 

Ensino Fundamental Completo. 
 

 
 

R$53,00 

3 

 
Agente Comunitário 

– PSF 

 
 

09 

 
 
 
- 

 
 

1.075,65 
40 

 
Ensino Fundamental Completo; 

Residir na área do PSF. 
 

 
R$53,00 

4 
 

Agente Cultural 
 

01 
 
- 

 
885,00 

40 
 

Ensino Médio Completo. 
R$44,00 

5 

 
 

Assistente Social  

 
 

03 

 
 
- 

 
 

1.909,44 30 

 
Graduação em Assistente Social; 

Registro no Conselho Competente. 
 
 

 
 

R$95,00 

6 

 
 

Atendente 

 
 

01 

 
 
- 

 
 

885,00 40 

 
Ensino Fundamental Incompleto. 

 
R$44,00 

7 

 
Auxiliar 

Administrativo I 

 
02 

 
 
- 

 
 

1.075,65 30 

 
Ensino Fundamental Completo. 

 

 
 

R$53,00 

8 

 
Técnico de 

Enfermagem 

 
03 

 
 
- 

 
 

1.054,93 48 

 
 

Curso técnico com Registro no COREN. 

 
 

R$52,00 

9 

 
Aux. Serviços de 
Conservação de 

Estradas I 

 
 

01 

 
 
- 

 
 

885,00 40 

 
 

Ensino Fundamental Completo. 
 

 
 

R$44,00 

10 

 
Aux. Serviços de 
Conservação de 

Estradas II 

 
 

04 

 
- 

 
 

1.202,94 40 

 
 

Ensino Fundamental Completo. 
 

 
 

R$60,00 

11 

 
Aux. Serviço de 
Limpeza Urbana 

 
 

02 

 
- 

 
 

885,00 40 

 
 

Ensino Fundamental Completo. 
 
 

 
 

R$44,00 
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12 

 
 

Carpinteiro 

 
 

01 

 
 
- 

 
 

1.107,06 40 

 
Ensino Fundamental Completo. 

 

 
 

R$55,00 

13 

 
 
 

Engenheiro 

 
 
 

01 

 
 
 
- 

 
 
 

3.561,92 
 

 
40 

 
Graduação em nível superior de Engenharia, 

com especialização ou formação na área 
ambiental; 

Registro profissional no órgão competente 
(CREA). 

 
 
 

R$150,00 

14 

 
 

Enfermeiro – PSF 

 
 

01 

 
 

01 
 

 
 

3.502,00 40 

 
Graduação em nível superior em Enfermagem; 

Registro profissional no órgão de fiscalização da 
profissão. 

 

 
 

R$150,00 
 

15 

 
 

Farmacêutico  

 
 

01 

 
 
- 

 
 

3.561,92 40 

 
Graduação em nível superior de Farmácia; 

Registro profissional no órgão de fiscalização da 
profissão (CRF). 

 

 
 

R$150,00 

16 

 
 
 

Fisioterapeuta 

 
 
 

01 

 
 
 
- 

 
 
 

1.452,33 20 

 
Possuir diploma devidamente registrado, de 
curso de graduação em nível superior em 

Fisioterapia; 
Registro profissional no órgão de fiscalização da 

profissão. 
 

 
 
 

R$72,00 

17 

 
 
 

Médico I – PSF  

 
 
 

02 

 
 
 
- 

 
 
 

11.277,36 
40 

 
Possuir diploma devidamente registrado, de 

curso de graduação em nível superior da área; 
Registro profissional no órgão de fiscalização da 

profissão. 
 

 
 

R$150,00 

18 

 
 

Médico 
Ginecologista  

 
 

01 

 
 
- 

 
 

5.781,36 
12 

 
Possuir diploma devidamente registrado, de 

curso de graduação em nível superior da área; 
Registro profissional no órgão de fiscalização da 

profissão. 
 

 
 

R$150,00 

19 

 
 

Médico Pediatra 

 
 

01 

 
 
- 

 
 

5.781,36 
12 

 
Possuir diploma devidamente registrado, de 

curso de graduação em nível superior da área; 
Registro profissional no órgão de fiscalização da 

profissão. 
 

 
 

R$150,00 

20 

 
 

Monitor Transporte  

 
 

03 

 
 
- 

 
 

885,00 40 

 
 

Ensino Fundamental Completo. 
 

 
 

R$44,00 

21 

 
 

Motorista 

 
 

06 

 
 
- 

 
 

1.107,06 40 

 
Ensino Fundamental Completo. 

Carteira Nacional Habilitação, na categoria de 
acordo com a especificação do veículo. 

 
 

R$55,00 

22 

 
Operador de 

Máquina 

 
 

02 

 
 
- 

 
 

1.452,33 40 

 
Ensino Fundamental Completo; 

Carteira Nacional de Habilitação, categoria “D”. 

 
 

R$72,00 
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23 

 
 

Psicólogo 

 
 

03 

 
 
- 

 
 

1.452,33 20 

 
Graduação em Psicologia; 

Registro no conselho competente. 
 

 
R$72,00 

24 

 
 

Servente Hospitalar 

 
 

01 

 
 
- 

 
 

885,00 40 

 
 

Ensino Fundamental Incompleto. 
 

 
R$44,00 

25 

 
 

Professor  

 
 

05 

 
 
- 

 
 

997,25 30 

 
 

Licenciatura Plena ou Normal Superior. 

 
R$49,00 

26 

 
Supervisor 
Pedagógico 

 
 

02 

 
 
- 

 
 

1.423,06 25 

Formação em curso superior de graduação em 
pedagogia ou outra licenciatura com pós-

graduação específica. 
Experiência mínima de dois anos na docência. 

 
R$71,00 
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ANEXO II 
 

CARGOS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE, QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO. 

 

 
Cargos 

 
Tipos de Provas 

 
Nº 

questões 

 
Peso 

 
 

 Atendente; 
 Servente Hospitalar. 

 

 

Língua Portuguesa 
Matemática 

 
Fundamental Incompleto 

 
 

 
20 
20 

 
01 
01 

 
 

 
 Agente de Combate a Endêmias; 
 Agente Comunitário – PSF 
 Auxiliar Administrativo I; 
 Aux. Serviços de Conservação de Estradas I; 
 Aux. Serviços de Conservação de Estradas II; 
 Aux. Serviço de Limpeza Urbana; 
 Carpinteiro; 
 Monitor Transporte; 
 Motorista; 
 Operador de Máquina. 

 
 

 

Língua Portuguesa 
Matemática 

Conhecimentos Gerais 
Específica  

 
Fundamental Completo 

 

 
10 
10 
10 
10 

 
01 
01 
01 
02 

 

 
 

 Agente Administrativo; 
 Agente Cultural; 
 Técnico de Enfermagem. 

 

Língua Portuguesa 
Informática 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Médio Completo 

 

 
10 
10 
10 
10 
 
 

 
01 
01 
01 
02 

 
 

 
 Enfermeiro – PSF; 
 Farmacêutico; 
 Fisioterapeuta; 
 Médico I – PSF; 
 Médico Ginecologista; 
 Médico Pediatra; 
 Psicólogo; 

 

 

Língua Portuguesa 
SUS/Saúde Pública 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Superior (área da 

Saúde) 
 

 
10 
10 
10 
10 

 
01 
01 
01 
02 

 

 
 
 
 

 Professor 
 Supervisor Pedagógico. 

 

 

 
Língua Portuguesa 

Conhecimentos Didáticos e 
Pedagógicos 

Conhecimentos Gerais 
Específica 

 
Ensino Superior (área da 

Educação)  
 

 
10 
10 
10 
10 

 
01 
01 
01 
02 
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 Assistente Social; 
 Engenheiro; 

 

 
Língua Portuguesa 

Informática 
Conhecimentos Gerais 

Específica 
 

Ensino Superior  
 

 
10 
10 
10 
10 

 
01 
01 
01 
02 
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ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

02/09/2016 16h00min. Publicação da íntegra do Edital 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

30/08/2016 - Publicação de Extrato do Edital 

 
Jornal Super Notícia 
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg 
 

01/11 a 
04/11/2016 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Abertura do Período para requisição de 
isenção da taxa de inscrição 

Praça Divino Espirito Santo, 06, Centro - 
LAMIM/MG; Ou Via Correios para Rua da 
Bahia, 1004 – sala 904 – centro Belo 
Horizonte/MG – CEP 30.160-011. 

15/11/2016 16h00min. 
Divulgação da lista de pedidos de 
isenção deferidos ou indeferidos 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

16/11 a 
18/11/2016 

24 horas pela 
internet; 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
Indeferimento Pedido de Isenção 

Praça Divino Espirito Santo, 06, Centro 
LAMIM/MG; Ou Site  www.reisauditores.com.br 

29/11/2016 16h00min 
Julgamento recursos sobre 

Indeferimento Pedido de Isenção 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

01/11/2016 
a 

02/12/2016 

A partir das 
09h00min. do dia 
31/10/2016 até às 
23h59min. do dia 

02/12/2016 

Período de Inscrições VIA INTERNET 
dos candidatos ao concurso público. 
Com vencimento do boleto no dia 

03/12/2016. 

Praça Divino Espirito Santo, 06, Centro 
LAMIM/MG; Ou Site  www.reisauditores.com.br 
 

01/11 a 
02/12/2016 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Período de Inscrições Presenciais dos 
candidatos ao concurso público; 

Exceto sábados, domingos e feriados. 
Período da entrega dos títulos.  
Vencimento do boleto no dia 

03/12/2016. 

 
Praça Divino Espirito Santo, 06, Centro 

LAMIM/MG; Ou Site  www.reisauditores.com.br 
 
 

06/12/2016 16h00min 

Divulgação da relação de inscrições e 
Listagem de Candidatos que solicitaram 

Condições Especiais. 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

07/12 
09/12/2016 

24 horas pela 
internet;  

Prazo para protocolo de recurso sobre 
as inscrições.  

Praça Divino Espirito Santo, 06, Centro 
LAMIM/MG; Ou Site  www.reisauditores.com.br 

13/12/2016 16h00min. Julgamento recursos sobre as inscrições 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

13/12/2016 16h00min. 

Divulgação da Planilha indicando o local 
e horário de realização das Provas 

Objetivas de Múltipla Escolha. 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

18/12/2016 - Realização da Prova Objetiva de Local de realização: A divulgar no dia 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
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Múltipla Escolha. 13/12/2016 

19/12/2016 
 

16h00min. 
 

Divulgação dos gabaritos da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha 

Local de realização: A divulgar no dia 
13/12/2016 

20 a 
22/12/2016 

24 horas pela 
internet; 

09h00min. Às 
11h00min.  E 
13h00min. Às 

17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre 
os gabaritos da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 

Praça Divino Espirito Santo, 06, Centro 
LAMIM/MG; Ou Site  www.reisauditores.com.br 

27/12/2016 16h00min. 

Divulgação dos recursos sobre Gabarito 
Oficial e divulgação do Resultado 

Provisório.  

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

28 a 
30/12/0016 

24 horas pela 
internet; 

09h00min. às 
11h00min.  e 
13h00min. às 

17h00min. 

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
Resultado Provisório 

Praça Divino Espirito Santo, 06, Centro 
LAMIM/MG; Ou Site  www.reisauditores.com.br 

10/01/2017 16h00min. 
Divulgação dos recursos sobre 

Resultado Provisório. 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

10/01/2017 16h00min 
Divulgação do Resultado Final 
Definitivo apto à homologação. 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
LAMIM/MG e nos sites 
www.reisauditores.com.br e   
www.lamim.mg.gov.br. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.ouroverdedeminas.mg.gov.br/


 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM 

Edital de Concurso Público nº 01/2016  
Organização: Reis & Reis Auditores Associados 

  
 

8                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

 
CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 
 ATENDENTE; 
 SERVENTE HOSPITALAR. 

 
LÍNGUA PORTUGUÊSA PARA O CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Interpretação de Texto; Interpretação 

de charges e Quadrinhos. Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas 
Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico 
e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; 
Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; 
Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do porquê. 
 
MATEMÁTICA PARA O CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal; 

Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; 
Operações com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, 
Medidas de Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, 
Ângulos, Polígonos, Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo de Áreas, Polígono, 
Metro Quadrado e Unidades maiores e menores do que o metro quadrado. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 
Raiz. 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 
 AGENTE DE COMBATE A ENDÊMIAS; 
 AGENTE COMUNITÁRIO – PSF 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I; 
 AUX. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS I; 
 AUX. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS II; 
 AUX. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA; 
 CARPINTEIRO; 
 MONITOR TRANSPORTE; 
 MOTORISTA; 
 OPERADOR DE MÁQUINA. 
 
LÍNGUA PORTUGUÊSA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Interpretação de Texto; 

Interpretação de Charges e quadrinhos; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; 
Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e 
Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; 
Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo; Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; 
Advérbio; Onomatopéia; Uso do porquê. A estrutura da oração (classificação e emprego dos termos); a estrutura do período 
composto (classificação e emprego das orações); emprego dos sinais de pontuação; regência verbal e nominal; a ocorrência da 
crase, concordância verbal e nominal. Conjunções, Preposições (emprego e significado nas orações) e interjeições 
(intencionalidade nas frases), Concordância verbal e nominal. Análise Sintática (termos da oração), períodos simples e 
composto. Frase e oração; Sujeito; Predicado; 
 
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Sistema de medida. Sistemas de 

numeração. Sistema métrico decimal, unidade de comprimento, unidades usuais de tempo. Matemática comercial: Razões e 
proporções; Grandezas diretas e inversamente proporcionais; Regra de três simples e compostas; Porcentagem; Juros Simples. 
Problemas com números naturais. Divisibilidade. Potenciação (propriedades). Números negativos (soma, divisão, multiplicação, 
subtração). Números inteiros. Médias (média aritmética e ponderada). Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Raiz 
quadrada. Fração (classificação, simplificação, operação). Conjunto de números naturais. Equações e inequações de 1º grau. 
Sistema de equações, Produtos Notáveis, Fatoração, Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Perímetro de um triângulo. 
 

 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: História, Geografia, 

Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 9ª série. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, 
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Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Município. História e Geografia do 
Município, História do Município de Lamim/MG. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE DE COMBATE A ENDÊMIAS: Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Lei 

Federal nº 11.350, de 05/10/2006. Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990. A Portaria nº 05, de 21 de fevereiro de 2006, inclui 
doenças na relação nacional de notificação compulsória, define doenças de notificação imediata, relação dos resultados 
laboratoriais que devem ser notificados pelos Laboratórios de Referência Nacional ou Regional e normas para notificação de 
casos; - Guia de Vigilância Epidemiológica. www.saude.gov.br. Decreto Presidencial nº 7.508/11 que regulamenta a Lei nº 
8080/90 dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência á saúde e articulação interfederativa. 
Epidemiologia e Controle de Zoonoses (Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de Roedores, Toxoplasmose, 
Tuberculose, Brucelose, Teníase, Cisticercose, Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral e cutânea, Larva migrans, 
Hidatidose, Esquistossomose). Transição demográfica e epidemiológica. Vigilância Epidemiológica. Investigação Epidemiológica 
de Casos e Epidemias. Sistema de Informação em Saúde e Vigilância Epidemiológica. Doenças de Interesse para a Saúde 
Pública e Vigilância Epidemiológica: AIDS, Cólera, Dengue, Esquistossomose Mansônica, Febre Tifóide, Hanseníase, 
Antaviroses, Hepatites Virais, Leptospirose, Menigites, Raiva, Tuberculose, Febre Amarela, Doença de Chagas e Tétano. 
Doenças Emergentes e Reemergentes. Dengue (zika e chikungunya), prevenção e combate, diferenças, perguntas e respostas 
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika). Esquema Básico de Vacinação e vacinação de adultos. 
Ética Profissional; Doenças Transmissíveis; Agentes causadores, porta de entrada e de saída do corpo humano; Contaminação 
e Poluição; Doenças causadas pela contaminação das fezes: verminoses, febre tifóide, amebíase e diarréias infecciosas. 
Abastecimento de Água e Saneamento; Doenças Transmitidas por Vetores: Doença de Chagas, Malária e Dengue; Formas de 
eliminação dos Microorganismos: limpeza, desinfecção, esterilização; Imunidade passiva (transplacentária e soros) e ativa 
(natural – doenças e artificial). Estrutura Nacional de Saúde; Programa Nacional de Zoonoses (PNZ); Centros de Controle de 
Zoonoses; Metodologia de trabalho (Participação Multiprofissional e Integração Multinstitucional); Legislação Sanitária; 
Epidemiologia e Controle de Zoonoses (Raiva, Controle de Quirópteros, Leptospirose, Controle de Roedores, Toxoplasmose, 
Tuberculose, Brucelose, Teníase, Cisticercose, Fasciolose, Salmonelose, Leishmaniose: visceral e cutânea, Larva migrans, 
Hidatidose, Esquistossomose). Formação inicial e continuada- Agente de Combate a Endemias - 
http://200.17.98.44/pronatec/wp-content/uploads/2012/07/ace1.pdf. Caderno de Atenção Básica: Vigilância em Saúde – 
Zoonoses; Vigilância em Saúde, Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose - 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php. Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: 
Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de 
Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde 
Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, 
Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco  Ambiental e Sanitário. Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, 
Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites,  
Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco  Ambiental e Sanitário. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AGENTE COMUNITÁRIO – PSF: Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde 

do Adulto, Saúde Mental, Atenção a Pessoa com Deficiência (Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde - 
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf ). Ações de educação em saúde na Estratégia de Saúde da Família; 
A estratégia de Saúde da Família como reorientadora do modelo de atenção básica à saúde. Conceitos básicos: endemias, 
epidemia, pandemias, hospedeiros, reservatórios e vetores de doenças, via de transmissão de doenças, período de incubação e 
período de transmissibilidade; Principais doenças transmitidas por vetores (dengue, filariose, leishmaniose): transmissão, 
principais sintomas e medidas preventivas; Principais doenças de veiculação hídrica (cólera, hepatite, febre tifóide, diarréias): 
transmissão, principais sintomas e medidas preventivas; Atenção domiciliar: visitas, entrevistas, coletas de dados, pesquisas; 
Como proceder em casos identificados de doenças contagiosas. Dengue (zika e chikungunya), prevenção e combate, diferenças, 
perguntas e respostas (http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika. Calendário de vacinação do Ministério da 

Saúde; Relacionamento com as famílias visitadas; Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - 
P.A.C.S.; Trabalho em Equipe; Organização da demanda e Organização dos métodos e da rotina de trabalho; Mortalidade e 
morbidade; Educação sanitária e ambiental. Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Cap. II, Seção II, artigos de 196 a 200, da 
Saúde. Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990. Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006. Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990. 
Verminoses. Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Diabetes Mellitos, Hipertensão Arterial Sistêmica, Obesidade, 
Controle do Câncer de Útero e de Mama, Saúde da Criança. Aleitamento materno, Nutrição infantil e Nutrição complementar. 
Atenção Domiciliar. Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. HPV, AIDS, Hepatites e outras DSTs. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO I: 

Opções Gerais de Normas Constitucionais: Constituição Federal: Princípios Fundamentais, Garantias, Direitos e Garantias 
Fundamentais. Os Municípios. Administração Pública. Aspectos e normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. Os tributos, 
em especial os de competência municipal. Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Tributos: impostos, taxas e 
contribuições de melhoria; Redação oficial; Documentação utilizada na administração; Obrigação tributária. Crédito Tributário. 
Noções Gerais de Direito Administrativo: Princípios adotados na Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente às 
atividades particulares. Poderes administrativos. O Poder de Polícia. Noções de Direito Municipal: A Lei Orgânica do Município. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-zika
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Normas relativas ao Poder Executivo. A competência dos Poderes Executivo e Legislativo em iniciativa de leis. O Processo 
Legislativo. Lei 8.666/93 (Licitações). Conhecimento das atribuições do cargo. Lei Orgânica do Município de Lamim e estatuto do 
Servidor do Município de Lamim. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AUX. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS II; CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS PARA AUX. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS II; AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA:  Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de 

Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de 
proteção individual; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Matemática de 
uso e manuseio de instrumentos de trabalho. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA CARPINTEIRO: Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes ao Cargo, noções e 

normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do 
Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e 
primeiros socorros; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos 
gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho. tipos de vernizes: funções e formas de uso; tipos e tamanhos de pregos, 
procedimentos de uso; formas de montagem de peças com pregos, tipos e características da madeira; formas de secagem; tipos 
de dobradiças, fechaduras, fechos, articulações, rodízios, trilhos, ferramentas: tipos, características e funções; revestimentos e 
superfícies; colocação de ferragens; Máquinas utilizadas; Tipos de corte; demais atividades inerentes ao desempenho do cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MONITOR TRANSPORTE: Segurança do trabalho: Código de Trânsito Brasileiro – 

Lei nº 9.503/1997 (ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); noções e normas de segurança do trabalho, higiene e 
comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de 
proteção coletiva, medidas de proteção individual, proteção contra incêndio e primeiros socorros; Condições sanitárias e de 
conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento do lixo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MOTORISTA: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 (ATUALIZADA COM 

TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Noções de Primeiros Socorros; Peças e ferramentas convencionais; sistemas 
de direção (convencional, direção hidráulica); sistemas de freios: funcionamento de freios , feios mecânicos, sistema hidráulicos, 
cilindros; suspensão: molas e amortecedores; rodas e pneus; desgaste de pneus; geometria de eixo; motores a explosão: tipos 
de motores (elementos essenciais dos motores, ignição); sistema de motor diesel (sistema de injeção; bomba; filtragem de óleo, 
lubrificação, sistema de refrigeração, partida, freio-motor, graxas para rolamento, manutenção e lubrificação); operação prática 
com máquinas e equipamentos. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. Avarias 
sistema de aquecimento, freios, combustão, eletricidade. Controle quilometragem/combustíveis/lubrificantes. Conservação e 
limpeza do veículo. Condições adversas. Segurança. Instrumentos e Controle. Procedimento de operações. Verificações diárias. 
Manutenção periódica. Ajustes. Diagnóstico de falhas. Engrenagens. Simbologia. Conhecimento das atribuições do cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OPERADOR DE MÁQUINAS: Máquinas pesadas (tipos, nomes, aplicação e 

utilização), peças de uma máquina pesada, lubrificação e abastecimento de maquinas pesadas, calibragem de pneus, sistemas 
de freio e hidráulico, noções básicas de mecânica em pequenos reparos de máquinas pesadas (parte elétrica, motores e parte 
hidráulica de máquinas pesadas).Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 (ATUALIZADA COM TODAS AS 
ALTERAÇÕES); Peças e ferramentas. Placas de Sinalização. Equipamentos obrigatórios. Manutenção e reparos no veículo. 
Condições adversas. Segurança. Peças utilizadas em Máquinas pesadas e Tratores em geral. Conhecimento das atribuições do 
cargo. 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO 

 
 AGENTE ADMINISTRATIVO; 
 AGENTE CULTURAL; 
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: Compreensão e interpretação de textos; 

denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de 
palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: 

estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. 
Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: Conceitos de Internet/Intranet. 

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: 
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Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 
Conceitos de proteção e segurança. Atalhos de comando; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, 
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos 
comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel, PowerPoint). Conhecimento básico de Hardware (Processador, 
função da memória RAM, função do disco rígido, placa de vídeo, placa de som).  
 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: Manuais on-line do Sistema Operacional Windows XP. Manuais on-line do Microsoft Word 

2010. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007 e 2010. Manuais on-line do Microsoft PowerPoint 2007. Manuais on-line do 
Internet Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: História, Geografia e Ciências de 1º 

e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio 
Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). 
Conhecimentos básicos de informática e Internet. História do Município de Lamim/MG. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO: Contabilidade Publica: Conceitos 

gerais. Campo de aplicação. Regimes contábeis Técnicas de registro e de lançamentos contábeis. Plano de Contas. Balanços 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Orçamento Público: Conceitos gerais. 
Processo de Planejamento. Princípios. Ciclo Orçamentário. Orçamento por Programas. Receita Pública: Conceito; Classificação; 
Estágios; Escrituração Contábil. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito; Classificação. Licitação; Estágios. Restos a Pagar: 
Conceitos; Sistemática; Implicações após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida Pública: Conceitos; Sistemáticas; Implicações 
após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos Adiantamentos. 
Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas. Variações Patrimoniais. Variações Ativas e 
Passivas. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e Abertura; Vigência; Indicação e Especificação de recursos. 
Controle Interno: Conceitos; Objetivos; Implantação do Sistema de Controle Interno e Metodologias Existentes; Licitações: 
Modalidades; Conceitos Gerais; Limites; Processos e Procedimentos Licitatórios; Julgamento das Propostas; Contrato 
Administrativo; Concessões e Permissões. Noções de Administração Pública. Constituição Federal/88, Da administração Pública, 
Dos Servidores Públicos art 37 ao art 41. Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2.000; Lei de Licitações e Conrtratos 8.666/93; 
NOÇÕES EM REDAÇÃO OFICIAL; 2.1. Modalidades de textos técnicos; 2.2. Aspectos gerais da redação oficial; 2.3. Conceito e 
princípios de redação oficial; 2.4. Impessoalidade; 2.5. Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 2.6. Concisão e clareza; 2.7. 
Fechos para comunicação; 2.8. Identificação do signatário; 2.9. Modelos oficiais – normas gerais; 2.10. Pronomes de 
Tratamento; 2.11. Concordância; 2.12. Emprego; 2.13. Abreviaturas, siglas e símbolos; 2.14. Comunicações oficiais; 2.15. O 
padrão ofício; 2.16. Exposição de motivos; 2.17 Mensagem; 2.18. Telegrama; 2.19. Fax 2.20. Correio Eletrônico. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE CULTURAL: Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 

8.313/91); Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual (Lei nº 8.685/93); NOÇÕES EM REDAÇÃO OFICIAL; 2.1. Modalidades de textos 
técnicos; 2.2. Aspectos gerais da redação oficial; 2.3. Conceito e princípios de redação oficial; 2.4. Impessoalidade; 2.5. 
Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 2.6. Concisão e clareza; 2.7. Fechos para comunicação; 2.8. Identificação do 
signatário; 2.9. Modelos oficiais – normas gerais; 2.10. Pronomes de Tratamento; 2.11. Concordância; 2.12. Emprego; 2.13. 
Abreviaturas, siglas e símbolos; 2.14. Comunicações oficiais; 2.15. O padrão ofício; 2.16. Exposição de motivos; 2.17 
Mensagem; 2.18. Telegrama; 2.19. Fax 2.20. Correio Eletrônico. História do município de Lamim. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Imunização: conceito, importância, 

tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos 
colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção, 
sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de 
enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar. Assistência 
de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das 
infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais 
verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança 
(aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, 
tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca 
congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema digestivo: gastrites e úlceras pépticas; 
Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema neurológico: caracterização dos níveis de consciência e acidentes vascular 
cerebral; Sistema músculo-esquelético: traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos de 
enfermagem: verificação da pressão arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), 
administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: Lei do exercício 
profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional..  
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMIM 

Edital de Concurso Público nº 01/2016  
Organização: Reis & Reis Auditores Associados 

  
 

1 2                | w w w . r e i s a u d i t o r e s . c o m . b r  

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA SAÚDE) 

 
 ENFERMEIRO – PSF; 
 FARMACÊUTICO; 
 FISIOTERAPEUTA; 
 MÉDICO I – PSF; 
 MÉDICO GINECOLOGISTA; 
 MÉDICO PEDIATRA; 
 PSICÓLOGO; 
 PROFESSOR; 
 SUPERVISOR PEDAGÓGICO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA SAÚDE): Compreensão 

e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; 
emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e 
nominal; estudo da crase. Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e 
ortografia. Morfologia: estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e 
classificação das orações. Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão 

culto da língua portuguesa. Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA SAÚDE): História, 

Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, 
Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum 
e quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e Internet. História do Município de Lamim. 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA 
DA SAÚDE): Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. 

Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde. 
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política 
Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de 
Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. Sugestão 
Bibliográfica: Constituição da República Federativa do Brasil. Artigos relacionados à saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho 
Nacional de Saúde. Coletânea de Normas para o Controle Social no Sistema Único de Saúde. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde. Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS. Brasília: CONASS. Brasil. Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde. Brasília: CONASS. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. Brasília: Ministério da 
Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 
Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-
Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: política nacional de humanização: documento 
base para gestores e trabalhadores do SUS. Brasília: Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de 
Saúde. Subsídios para construção da Política Nacional de Saúde Ambiental. Brasília: Editora do Ministério da Saúde. Brasil. 
Ministério da Saúde. Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. BRASIL, 
Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90; Lei 11.350/2006; Cadernos de 

Atenção Básica (Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica, Saúde Mental, Saúde 

da criança: crescimento e desenvolvimento, Controle dos cânceres do colo do útero e da mama, Estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica: diabetes mellitus, Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento e Envelhecimento e saúde da 
pessoa idosa). Doenças infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENFERMEIRO - PSF: 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e liderança, 

supervisão e auditoria - conceito, finalidade e características; administração de recursos materiais e recursos humanos em 
enfermagem - generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional, princípios, direitos, deveres, regulamentação do 
exercício profissional, entidades de classe, criação e finalidade; 2. Metodologia da assistência de enfermagem: Sistematização 
da Assistência em Enfermagem, Exame Físico, Preparo e Administração de medicamentos/soluções. Processo de Enfermagem. 
Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; 3. Enfermagem em clínica médica: assistência de enfermagem aos clientes 
com distúrbios: oncológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênito-
urinários, endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais da 
assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e métodos de tratamento; 
graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; tipos de cirurgia, principais 
complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia; procedimentos de enfermagem no centro de 
esterilização de materiais; desinfecção e esterilização - meios e métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de 
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enfermagem ao cliente em situações de emergência - parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente 
vascular encefálico; síndrome coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão; crise hipertensiva; 
alterações metabólicas; politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico e 
traumatismo abdominal; fraturas e entorses; alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e intermação; desmaio e 
tontura; convulsão e inconsciência; queimaduras; afogamento; intoxicação e envenenamento; 7. Enfermagem no pré-hospitalar: 
biossegurança; NR32 cinemática do trauma; avaliação da vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico; 
emergências respiratórias; protocolo nas emergências abdominais e traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: 
conceito, princípios de controle de cena, triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde 
pública: Assistência de enfermagem na prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo 
de reabilitação; Sistema Único de Saúde (SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de Imunização (PNI); acidentes e 
violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares; educação em saúde; Programa de Assistência à Mulher, Criança e do 
Trabalhador; saúde do idoso; 9. Enfermagem em Saúde Mental: integração da assistência de enfermagem às novas políticas 
públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10. Enfermagem na saúde da mulher: câncer de colo de útero e de 
mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência ginecológica; planejamento familiar; humanização do parto e 
nascimento; assistência de enfermagem no pré-natal, parto e puerpério; gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. 
Enfermagem em pediatria: crescimento e desenvolvimento; saúde da criança; saúde do adolescente; assistência de enfermagem 
à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na infância; 12. Enfermagem em neonatologia: 
assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência de enfermagem ao recém-nato de risco; 
reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia; transporte do recém-nato de risco. Conhecimento das atribuições do 
cargo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO: Conceito, objetivos e atribuições da Farmácia; 

Código de ética do famacêutico, Requisitos técnicos e exigências legais para instalação, licenciamento e funcionamento da 
Farmácia; Farmácia Hospitalar e controle de infecções hospitalares; Germicidas de uso hospitalar: formulações; Seleção e 
padronização de medicamentos e correlatos; Gestão de estoque – curva ABC – Parâmetros de identificação dos medicamentos 
para o controle de estoque; Armazenamento de medicamentos e correlatos – exigências legais, normas técnicas e funcionais; 
Sistemas de dispensação de medicamentos. FARMACOLOGIA: Conhecimento quanto à origem, à química, à atividade 
farmacológica, aos mecanismos de ação, ao emprego terapêutico e à toxicidade dos medicamentos, necessária ao 
desenvolvimento da assistência farmacêutica; Farmacologia da dor e da inflamação; Farmacologia do sistema respiratório; 
Farmacologia do sistema digestivo; Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e autônomo; Farmacologia do sistema 
cardiovascular; Farmacologia dos processos infecciosos; Antimicrobianos. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS/ 
ATENÇÃO BÁSICA: Incentivo a assistência farmacêutica; Política Nacional de Medicamentos; Programas Estratégicos de 
Responsabilidade do Ministério da Saúde; Programas para Aquisição dos Medicamentos Essenciais da Saúde. Conhecimento 
das atribuições do cargo. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISIOTERAPEUTA: Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos 

membros superiores e inferiores e do tronco; neuroanatomia; anatomia do sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; 
fisiologia: respiratória, cardiovascular, articular e do envelhecimento; Avaliação e conduta fisioterapêutica para as disfunções 
cardiovasculares (afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana), 
pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções pleurais, bronquiectasia, Síndrome de Angústia Respiratória 
Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas 
(artroses, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico), geriátricas (osteoporose, alterações 
fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência urinária), traumato-ortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, 
luxações, lesões de partes moles, lesões articulares, complicações osteoarticulares pós-traumáticas: rigidez, distrofia simpático-
reflexa, síndrome compartimental), neurológicas (acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular, polineuropatias, 
doenças extra-piramidais, lesões de nervos periféricos e paralisia facial) e dermatológicas (paciente queimado, úlceras de 
pressão); Fisioterapia em pré e pós-operatório de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em Terapia 
Intensiva: avaliação fisioterapêutica e radiológica do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do sistema 
respiratório, síndrome de imobilismo, noções de assistência ventilatória, monitorização respiratória e desmame; Fisioterapia 
Geral - cinesioterapia, eletroterapia, termoterapia, fototerapia. 
 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO I: 1- Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame 

de saúde preventivo. 2- Cuidados com a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. 3- Princípios de terapia 
farmacológica. 4-Radiologia do coração. Princípios de eletrocardiograma. 5- Conduta na insuficiência cardíaca. 6-Abordagem 
clínica das arritmias cardíacas supraventriculares. 7- Hipertensão arterial sistêmica. 8-Abordagem clínica da cardiopatia 
isquêmica. 9- Asma brônquica. 10-  Pneumonias comunitárias. 11- Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. 12- Cistite e pielonefrite. 
13- Gastrite. Úlcera péptica. 14- Distúrbios gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. 15- Dispepsia sem úlcera e dor 
torácica não-cardíaca. 16- Abordagem do paciente com diarréia. Doença intestinal inflamatória. 17-Neoplasias do estômago e do 
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intestino grosso. 18- Pancreatite. 19- Hepatites virais. 20- Cirrose hepática. 21- Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. 
22-  Abordagem das anemias. 23- Leucopenia e leucocitose. 24-Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. 
25- Abordagem do paciente com sangramento e trombose. 26- Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes 
paraneoplásicas. 27- Avaliação nutricional. Obesidade. Dislipidemia. 28- Diabetes mellitus. 29- Hipoglicemia. 30- Hipo e 
hipertireoidismo. 31- Rinite alérgica. Anafilaxia. Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. 32- Reações adversas às 
drogas e aos alimentos. 33- Artrite reumatóide. 34-Gota e metabolismo do ácido úrico. 35- O ombro doloroso. 
Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do disco intervertebral. 36- Abordagem clínica do paciente febril. 37- 
Tuberculose. 38- Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 39- Gripe e resfriado. 40- 
Abordagem clínica das orofaringites agudas. 41- Princípios da prevenção vacinal. 42- Parasitoses intestinais. 43- Princípios da 
antibioticoterapia. 44- Síncope e cefaléias. 45- Acidentes com animais peçonhentos. 46- Interpretação dos distúrbios 
hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Legislação específica. Conceitos, princípios e diretrizes operacionais (normas). Atribuições dos 
membros da equipe. Conhecimento das atribuições do cargo. 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA: Anatomia. Fisiologia da menstruação e 

gravidez. Citologia e histologia cíclica do aparelho genital. Desenvolvimento da puberdade e menstruação. Anamnese, exame e 
operações ginecológicas. Embriologia. Genética e citogenética. Anomalias congênitas e distúrbios de desenvolvimento sexual. 
Doenças da vulva. Doenças da vagina. Carcinoma do cérvice. Relaxamentos, incontinência, fistulas e distopias.  Hiperplasia do 
endométrio e pólipos endometriais. Carcinoma do endométrio. Mioma de útero. Adenomiose do útero. Sarcoma de útero. 
Doenças inflamatória pélvica. Tuberculose genital. Tumores epiteliais do ovário. Tumores da célula germinativa do ovário. 
Tumores do estroma gonádico e especiais do ovário. Endometriose. Gravidez ectópica. Doença trofoblástica gestacional. 
Leucorréia. Infertilidade, aborto recidivante e espontâneo. Amenorréia. Hemorragia uterina anormal. Tratamento da menopausa, 
climatério. Dismenorréia, tensão pré-menstrual e doenças associadas, planejamento familiar. Educação sexual. OBSTETRICIA: 

Placenta, cordão umbilical, sistema amniótico. O feto. Trocas materno-ovulares. O trajeto. Gravidez, conceito, duração.  
Endocrinologia do ciclo gestativo. Repercussões da gravidez sobre o organismo. Modificações sistêmicas. Modificações do 
aparelho genital. Propedêutica da gravidez. Diagnóstico clínico.  Diagnóstico laboratorial. Anamnese e exame físico. Estática 
fetal. Citologia e citopatologia no ciclo grávido-puerperal. Dopagens hormonais. Amniocentese. Métodos endoscópios. 
Procedimentos eletrônicos. Medicina preventiva, assistência pré-natal. A preparação psicossomática para o parto. O parto, 
conceitos, generalidades, introdução ao seu estudo. A contratilidade uterina. Mecanismo do parto. O parto, estudo clínico e 
assistência. Analgesia e anestesia. O puerpério. As doenças intercorrentes no ciclo grávido-puerperal. A patologia da gravidez. 
Hiperêmese gravídica. Toxemias tardias da prenhez, doença hipertensiva, eclampsia. Abortamento. Prenhez ectópica. 
Neoplasias trofoblásticas, gestacionais. Placenta prévia. Descolamento prematuro da placenta. Distúrbios da hemocoagulação. 
Choque, morte súbita no ciclo gestatório, embolia amniótica, parada cardíaca. Patologia do sistema amniótico. Parto prematuro. 
Gemelidade. Doença hemolítica pré-natal. Gestação de alto-risco. Gravidez prolongada. Anomalias congênitas, etiologia e 
prevenção. Distocias, acidentes e complicações da parturição, discinéticas. Sofrimento fetal agudo. Distocias do trajeto e 
desproporção cefalopélvica. Apresentação anômala. Distócias do cordão, macrossomia do feto, anencefalia. Tocotraumatismos 
maternos. Secundamento patológico. Patologia da placenta, das membranas e do cordão umbilical. O puerpério patológico. 
Ginecopatias de causa obstétrica. Tocurgia, introdução ao seu estado, generalidades, as indicações da cirurgia no ciclo 
gestativo. Operação cesariana. Histerectomia, histerectomia-cesárea. Fórcepe. Versão, extração podal. Operações ampliadores 
do trajeto, esterilização cirúrgica, vácuo extrator, punção craniana na hidrocefalia, técnica para a interrupção da gravidez. 
Mortalidade materna e perinatal. Patologia do feto e do recém-nascido. Aspectos médico-legais da obstetrícia. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PEDIATRA: Crescimento e desenvolvimento do recém-

nascido até a adolescência. Imunizações. Acidentes: prevenção e tratamento. Negligência e maus tratos. Aleitamento materno. 
Nutrição e seus distúrbios. Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico. Erros Inatos do Metabolismo. Doenças do Sistema Nervoso: 
convulsões, enxaqueca, epilepsia, meningoencefalites e tumor cerebral. Doenças alérgicas: asma, dermatite atópica, rinite, 
urticária e angioedema. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças infecciosas e parasitárias. Doenças do Sistema 
Respiratório: infecções das vias aéreas superiores, bronquiolite, mucoviscidose, tuberculose pulmonar e pneumonias. Doenças 
do Sistema Cardiovascular: cardiopatias congênitas, febre reumática, miocardite, endocardite infecciosa, insuficiência cardíaca e 
Doença de Chagas. Doenças do Sistema Digestório: diarréias agudas e crônicas, síndrome de má absorção, constipação 
intestinal, refluxo gastroesofágico, hepatites agudas e crônicas e affecções cirúrgicas. Doenças do sangue: anemias carenciais e 
hemolíticas, hemoglobinopatias, púrpuras e hemofilia. Doenças neoplásicas: leucemias, linfomas, tumor de Wilms e 
neuroblastoma. Doenças do Sistema Genito-urinário: malformações congênitas, infecções do trato urinário, hematúria, 
glomerulonefrites e síndrome nefrótica. Doenças do Sistema Endócrino: diabetes mellitus, baixa estatura, hiperplasia congênita 
da supra-renal e hipotireoidismo congênito. Doenças reumáticas: artrite reumatóide juvenil, lupus eritematoso sistêmico, doença 
de Kawasaki e síndrome das vasculites. Emergências: parada cardiorrespiratória, cetoacidose diabética, choque, coma, 
hipertensão arterial, intoxicações agudas, insuficiência renal aguda e traumatismo cranioencefálico. Vacinas. 
[11:20:20] SILVIA STOQUE CAMPOS: programa médico pediatra. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, 

consciência, emoção memória, motivação, pensamento e linguagem. PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; 
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entrevistas inicial e de devolução; Testes psicológicos; Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de 
fundamentação psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas 
projetivas (infância e adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e 
técnicas psicoterápicas. Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e 
terapêuticos fundamentais na psiquiatria e na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, 
Piagetiano, A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e 
técnicas de Avaliação Psicológicas. Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do 
psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os 
Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia 
Institucional e seus métodos de trabalho. Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde 
mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde 
pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. Terapia na Saúde mental. Psicologia do 
Desenvolvimento. Psicologia da Aprendizagem. Psicologia Familiar - Criança e Adolescente. Tratamento Psicoterápico de 
Portadores de HIV/AIDS. Psicologia Institucional e processo grupal. Epidemiologia social das desordens mentais; Considerações 
sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde mental; Perspectivas da psiquiatria pós-asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A 
história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de doença mental; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e 
psicopatologia: a clínica da Saúde Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. 
Multidisciplinariedade. Psicopatologia: conceituação; alterações da percepção, representação, juízo, raciocínio, memória, 
atenção, consciência e afetividade; doenças de natureza psíquica (alcoolismo, depressão, esquizofrenia, ansiedade). Noções 
básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde mental; Psicologia e Educação. Psicopatologias. Neuroses e psicose; 
distúrbios psicossomáticos. Métodos de entrevista. Código de Ética Profissional. Psicologia Analítica – Jung; Psicanálise – 
Winnicott; Psicanálise – Freud; Psicanálise – Lacan. Síndrome de burnout. Conhecimento das atribuições do cargo. 
 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA EDUCAÇÃO) 

 
 PROFESSOR; 
 SUPERVISOR PEDAGÓGICO. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Compreensão e interpretação de 

textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de 
palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: 

estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. 
Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
CONHECIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR (ÁREA – EDUCAÇÃO): 

Legislação Educacional. Parâmetros Curriculares Nacionais. Os processos pedagógicos e o professor como profissional 
reflexivo.  Os desafios da docência na sociedade do conhecimento. Prática Pedagógica: o professor em relação a si mesmo e o 
seu papel docente; o professor em relação ao aluno; o professor em relação sociedade e a escola; o professor como intelectual 
reflexivo e transformador. Competências e habilidades na ação docente.  Competências para ensinar e para aprender. 
Habilidades didáticas para ação docente. Os desafios do paradigma emergente e a ação docente. Educação e Inclusão. 
Currículo escolar – formação do humano. Currículo por competência. Autonomia cognitiva e moral. Linguagem na escola. 
Alfabetização e letramento no ensino fundamental. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Reorganização do Ensino – tempo e 
espaços.  A escola e seus sujeitos. A relação professor/aluno. Aprendizagem colaborativa baseada em projetos. Contratos 
didáticos num paradigma emergente ou plano consensual de aprendizagem. Avaliação da Aprendizagem: diagnóstica, somativa, 
formativa e a avaliação contínua por portfólios. Projeto Político Pedagógico: fundamentos, planejamento, implementação, 
acompanhamento e avaliação, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem; Planejamento Participativo. Plano de Aula. 
Gestão democrática. Autonomia Pedagógica da Escola. Ética no Trabalho Docente; Gestão Escolar Participativa; Educação 
Inclusiva; A Construção do Conhecimento: papel do educador, do educando e da sociedade; Concepções de Educação e Escola; 
Avaliação; Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento; Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, conceitos e 
concepções; Currículo, tempos e espaços escolares; Organização da Escola centrada no processo de desenvolvimento do 
educando; Função social da Escola e compromisso social do Educador; Concepções de aprendizagem, correntes teóricas e as 
práticas pedagógicas na organização curricular. LDB. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO (ÁREA DA EDUCAÇÃO): 

História, Geografia e Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, 
Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico 
(comum e quantitativo). Conhecimentos básicos de informática e Internet. História do Município de Lamim/MG. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE SUPERVISOR PEDAGÓGICO: A história da Supervisão 

Pedagógica no Brasil. Reflexão crítica sobre a Supervisão Pedagógica. Relação entre Supervisor Pedagógico X Professores. 
Fatores que interferem no processo ensino-aprendizagem. As concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas. 
Planejamento como instrumento da praxis pedagógica: níveis de planejamento. Plano de ensino-aprendizagem: estrutura, 
seleção, criação, organização dos conteúdos e da metodologia. Relação professor aluno. Projeto Educativo: conceito e 
metodologia de elaboração. Avaliação escolar: finalidade, avaliação x concepção de educação. A didática em diferentes 
correntes pedagógicas. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96). O professor como sujeito histórico de 
transformação. A construção do conhecimento x postura do professor. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares 
nacionais: objetivos gerais do ensino fundamental, avaliação e orientações didáticas. Gestão democrática da escola como fator 
de melhoria da qualidade de ensino. A elaboração do currículo e as concepções curriculares. Ética profissional 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE PROFESSOR: Alfabetização e letramento: pressupostos teóricos e 

implicações pedagógicas no cotidiano escolar. Alfabetização e linguagem. O ensino da língua portuguesa na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental: discussões atuais (linguagem, língua, interação e enunciação). O desenvolvimento da 
oralidade no cotidiano escolar: capacidades e estratégias metodológicas. A prática da leitura: objetivos e finalidades da leitura; 
aspectos indispensáveis à compreensão na leitura do texto; relação leitor/autor; diversidade textual e a prática pedagógica 
(tipologia, suportes e gêneros textuais). A prática de produção de texto: condições de produção; finalidade da produção de texto; 
ortografia; revisão textual. A apropriação do sistema de escrita no cotidiano escolar: capacidades e estratégias metodológicas. 
Escolas Pedagógicas (Tradicional, tecnicista, crítico-social dos conteúdos, liberal e libertadora). Pensadores da educação: 
Piaget, Vygotsky, Gardner, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Freud. A proposta construtivista. Psicologia do desenvolvimento. 
Educação especial. Inclusão. Avaliação da aprendizagem. O trabalho com a literatura. - Fundamentos filosóficos, psicológicos, 
sociológicos e históricos da educação: Concepções filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e cultura; A 
escola como instituição social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - Fundamentos 
didático-metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação do 
processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem de questões sociais; 
Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; Currículo e construção do conhecimento. Parâmetros 
Curriculares Nacionais; Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento. O trabalho 
pedagógico na escola: gestão do processo educativo, planejamento e organização do trabalho pedagógico, métodos e técnicas, 
avaliação. A relação professor/aluno; Conhecimento sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau; 
Reorganização do Ensino; Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo.  - Fundamentos legais da 
Educação: Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação. . Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (Lei nº 9.394/96); Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069/90); Lei 10.172/2001 – Plano Nacional de Educação.  Financiamento da Educação. Autores sugeridos: FREIRE, 
Paulo. Pedagogia da Esperança: Um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1.992. 14 ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. Cortez, 1.994. GADOTTI, Moacir. 
Educação e Poder: Introdução à Pedagogia do conflito. 6ª edição.  São Paulo.  Cortez – Autores Associados, 1985. DALMÁS, 
Ângelo. Planejamento Participativo na Escola: Elaboração, Acompanhamento e Avaliação. 5ª Edição. Editora Vozes. Petrópolis, 
1977. PERRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. PERRENOUD, Philippe. 10 
Novas Competências para Ensinar. Tradução: Patrícia C. Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. 
PERRENOUD, Philippe. Avaliação – Excelência à Regulação das Aprendizagens entre duas Lógicas. Tradução: Patrícia C. 
Ramos.  Porto Alegre. ARTMED – Artes Médicas. Sul, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da Educação. São 
Paulo: Cortez, 1994.__. História da Educação. São Paulo: Moderna, 1989. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 
São Paulo: Brasiliense, 1985. GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 4 ed. São Paulo: Cortez, 1995. GANDIN, Danilo. A prática do 
planejamento participativo. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. KRUPPA, Sônia Maria Portella. Sociologia da Educação. São Paulo: 
Cortez, 1994. PIMENTA, Selma Garrido. De professor, pesquisa e didática. Campinas: Pairus, 2002. SAVIANI, Dermeval. Escola 
e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política. 21 ed. São Paulo: Cortez, 1989. 
VEIGA, Ilma A. (Org.) Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 1995. FERREIRO, Emília. Com todas as letras. 
São Paulo: Cortez, 1997. FERREIRO, Emilia. Alfabetização em processo. Porto Alegre: Artmed, 1999. FERREIRO, Emilia & 
DURAN, Marilia Claret Geraes. Uma concepção do desenvolvimento da escrita na criança. São Paulo: Vozes, 2009. GOODMAN, 
M. Yetta ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. CÓCOO, Maria Fernandes. 

Didática da Alfabetização; Alfabetização e Sócioconstrutivismo. Belo Horizonte: FTB. PERRENOUD, Philippe; THURLER, 
Mônica Gather. As competências para ensinar no século XXI: A formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto 
Alegre: Artmed: 2002. HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projetos de trabalho. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2000. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Autêntica 2001. GANDIN, Danilo e CRUZ, Carlos 

Henrique C. Planejamento na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2006. ADAMS, Marylin Jager e outros. Consciência 
fonológica em crianças pequenas. Porto Alegre: Artmed, 2006. BRASIL, MEC. Pró Letramento. Alfabetização e linguagem. 
2007. BRASIL. A criança de seis anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos: Orientações para o trabalho 
com a linguagem escrita em turmas de crianças de seis anos de idade. Francisca Izabel Pereira Maciel, Mônica Correia Baptista 
e Sara Mourão Monteiro (Orgs). Belo Horizonte: UFMG/FAE/CEALE, FAE/CEALE/SEEMG. 2009. Disponível em: 
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859 . E outros livros que 

abrangem o programa proposto. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO  

 
 ASSISTENTE SOCIAL; 
 ENGENHEIRO. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Compreensão e interpretação de 

textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de 
palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. 
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: 

estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. 
Semântica: a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. 

Ortografia oficial – novo acordo ortográfico. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO: Conceitos de Internet/Intranet. 

Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet: 
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; 
Conceitos de proteção e segurança. Atalhos de comando; Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, 
aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos 
comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel, PowerPoint). Conhecimento básico de Hardware (Processador, 
função da memória RAM, função do disco rígido, placa de vídeo, placa de som).  
 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS: Manuais on-line do Sistema Operacional Windows XP. Manuais on-line do Microsoft Word 

2010. Manuais on-line do Microsoft Excel 2007 e 2010. Manuais on-line do Microsoft PowerPoint 2007. Manuais on-line do 
Internet Explorer 9.0. Manuais on-line Chrome. Livros didáticos e apostilas que abrangem o tema proposto. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: História, Geografia e Ciências de 1º e 2º 

grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos 
básicos de informática e Internet. História do Município de Lamim/MG. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social, 

nº 8.742/93. Ética em Serviço Social. Lei de Regulamentação da Profissão. Lei 8662, de 7.06.1993. Serviço Social e Políticas 
Sociais Públicas e Privadas. O Serviço Social e a Seguridade Social.   O Serviço Social - Assistência e Cidadania. Elaboração de 
Programas e Serviços Sociais. Gestão Pública e Ética no Trabalho. Possibilidades e Limites da Prática do Serviço Social em 
Empresas. A contribuição do Serviço Social no contexto de uma empresa estatal: o Serviço Social e as áreas de Administração 
de RH. Relações de Trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador.  Fundamentos Históricos, Teórico-Metodológicos e 
Pressupostos Éticos da Prática Profissional. A Pesquisa e a Prática Profissional. A relação 
Empresa/Empregado/Família/Comunidade e o desenvolvimento da sociabilidade humana. Prevenção e Reabilitação de 
Doenças. A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíticos. O espaço ocupacional e as relações 
sociais que são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas 
teórico-metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do Serviço social e as diferentes 
estratégias de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, 
privada e nas ONG’s. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a 
elaboração de planos, programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas sociais. O Serviço Social na 
contemporaneidade: as novas exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e 
metodológicos do Serviço Social. Os fundamentos éticos da profissão. Mobilização comunitária: grupos, pertencimento; Trabalho 
social com famílias: metodologias para aumentar a capacidade protetiva das famílias; O Serviço Social e o enfrentamento das 
expressões contemporâneas da questão social. O alcoolismo nas empresas. Controle social na saúde: Conselhos de Saúde, 
movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade civil, terceiro setor.  Distrito Sanitário, territorialização. 
Epidemiologia e planejamento de ações de saúde.  Programa de Saúde da Família. A Reforma Psiquiátrica no Brasil. A 
consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. Instrumentos técnicos: pesquisa social, parecer social, recursos materiais; 
Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; Proposta de intervenção na área social: planejamento estratégico, 
planos, programas, projetos e atividades de trabalho; Instrumentalidade do Serviço Social: abordagem individual, técnica de 
entrevista, abordagem coletiva, trabalho com grupos, trabalho em redes, elaboração de estudos sociais, laudos e pareceres; 
Territorialização: entre territórios de vida e territórios vividos; Estado, regulação social e controle democrático; A Crise 
contemporânea e as metamorfoses no mundo do trabalho; Política social: fundamentos e história; Noções de violência doméstica 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensinofundamental&Itemid=859
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contra criança e adolescente (VDCCA), contra a mulher, contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência e violência de gênero. 
Noções sobre o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual; Infanto Juvenil; Noções sobre o SINASE - Sistema 
Nacional de Atendimento Sócio Educativo. Assistência social no Brasil; Política Social no Capitalismo; Esfera pública e conselhos 
de assistência social; Estado, regulação social e controle democrático. O novo reordenamento da Assistência Social/SUAS suas 
interfaces com os segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, pessoa com deficiência. A política social 
brasileira e os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: bolsa família, PETI, etc. Conhecimento das 
atribuições do cargo. Autores Sugeridos: IAMAMOTO, Marilda Vilela. MARTINELLI, Maria Lucia. ARMANI, Domingos. NETTO, 
José Paulo. SPOSATI, Aldaíza. FALEIROS, Vicente de Paula. FONSECA, Ana Maria Medeiros. CASTRO, Manuel Manrique. 
SERRA, Rose Mary Sousa. RICO, E.M. e RAICHELIS, R. BRAGA e REIS CABRAL. BONETTI. D. et alli. SZYMANSKI. Heloisa. 
VALÉRIA, Maria Costa Correia. BARROSO, M.L. BRAVO, Maria Inês Souza. COSTA, Maria Dalva Horácio. MOTA, Ana 
Elizabete et al. VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Outras publicações que abranjam o programa proposto. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENGENHEIRO: Edificações e Meio Ambiente de Trabalho. 

Levantamentos topográficos e geotécnicos. Projeto e execução de estruturas de concreto simples e armado. Projeto e execução 
de estruturas de aço e madeira. Projeto e execução de instalações elétricas de baixa tensão e de telefonia; luminotécnica. 
Projeto e execução de instalações prediais de água fria, água quente, águas pluviais e de esgoto sanitário. Projeto e execução 
de fundações e estruturas de arrimo. Projeto e execução de instalações de proteção contra incêndio. Elementos da construção: 
muros e paredes; pisos, contra-pisos e pavimentos; telhados e terraços; esquadrias; revestimentos; impermeabilizações e 
isolamentos térmicos e acústicos. Condicionamento e habitabilidade das construções. Tecnologia dos materiais de construção. 
Orçamento, discriminação e especificação técnica. Custos da construção. Planejamento, gerenciamento e controle de obras. 
Qualidade da construção. Patologia das construções. Fiscalização e controle de obras. Condições e meio ambiente de trabalho 
na indústria da construção. HIDRÁULICA E SANEAMENTO - Abastecimento de água: Demanda e consumo de água. Estimativa 
de vazões. Adutoras. Estações elevatórias. Princípios do tratamento de água. Esgotamento sanitário: Sistemas estáticos para a 
disposição de esgotos. Rede coletora. Princípios do tratamento de esgotos. Drenagem pluvial: Estimativa de contribuições. 
Galerias e canais. Limpeza pública: Estimativa de contribuições. Coleta de resíduos sólidos domiciliares. Compostagem. Aterro 
sanitário e controlado. Conhecimentos em Informática: Experiência como usuário de microinformática, em ambiente Windows e 
Auto Cad. 
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ANEXO V 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS  

 

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO 

Executar tarefas administrativas mais complexas; Efetuar trabalhos de digitação e arquivo; Lançar os tributos 
municipais, assim como pagamento dos contribuintes em livros próprios, controlando assim a arrecadação; 
Controlar a arrecadação; Efetuar cálculos complexos (tais como IPTU, ITBI etc); Controlar o andamento das tarefas 
administrativas do seu setor; Controlar a aplicação dos recursos oriundos de convênios; Efetuar controles diversos; 
Colaborar na confecção da folha de pagamento do pessoal; Calcular encargos sociais, férias, horas extras, 
levantamento de tempo de serviço etc; Emitir guias diversas; Auxiliar na confecção da prestação de contas; 
Classificar e emitir notas de empenho; Lançar minutas de receitas e despesas nos livros próprios efetuando 
balancetes; Efetuar a emissão de guias diversas; Emitir alvarás de licença;Observar e cumprir as normas de higiene 
e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 

Cargo: AGENTE DE COMBATE A ENDÊMIAS 

Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS; Prevenção da malária, dengue, e outras doenças conforme orientação do 
Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio de visita domiciliar todas as famílias sob sua responsabilidade, de 
acordo com as necessidades definidas pela equipe; Dirigir veículo oficial para seu deslocamento; Outras que a Lei 
Federal nº 11.350, de 05/10/2006 e legislações futuras determinarem. 
 

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO – PSF 

Realizar mapeamento de sua área de atuação; Cadastrar e atualizar as famílias de sua área; Identificar indivíduos e 
famílias expostos a situações de risco; Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 
famílias sob sua responsabilidade; Coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas; 
Desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção a criança, a mulher, ao adolescente, ao trabalhador e 
ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenção de doenças; Promover educação em saúde e 
mobilização comunitária, visando uma melhor qualidade de vida mediante ações de saneamento e melhorias do 
meio ambiente; Incentivar a formação dos conselhos locais de saúde; Orientar as famílias para a utilização 
adequada dos serviços de saúde; Informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica social da 
comunidade, suas disponibilidade e necessidades; Participação no processo de programação e planejamento da 
unidade de Saúde da Família, com vistas à superação dos problemas identificados; Outras atividades inerentes à 
função. 
 

Cargo: AGENTE CULTURAL 

Desenvolver pesquisas relacionadas a história do município e Inventário de Proteção ao Acervo Cultural, Zelar pela 
política do patrimônio cultural e documentos relacionados a mesma,Realizar palestras e atividades relacionadas a 
educação patrimonial, contribuir na implantação e organização da Casas de Cultura, Museus, Bibliotecas Municipais 
e áreas afins, inclusive elaborar projetos e acompanhamento na execução e prestação de conta. 
 

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL 

Visitar associações comunitárias e casas particulares, pesquisando e comprovando necessidades percebidas e 
solucioná-las; Promover campanhas em prol de entidades assistenciais e campanhas de remédios junto aos 
laboratórios; Conduzir doentes aos hospitais de acordo com suas necessidades e assistir aos carentes na compra 
de remédios; Cadastrar as pessoas assistidas;Participar ativamente dos conselhos municipais de assistência social, 
da criança e do adolescente, do tutelar, dentre outros de cunho social; Observar e cumpri as normas de higiene e 
segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 

Cargo: ATENDENTE 
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Prestar serviços de apoio a área administrativa, atendendo a população; Executar serviços auxiliares de apoio 
administrativos de acordo com as normas preestabelecidas; Auxiliar nos serviços de atendimento ao público; 
Executar outras atribuições afins. 

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
Efetuar trabalhos de digitação e arquivo; Protocolar documentos, emissão de guias e certificados diversos; Efetuar 
levantamento de dados; Emitir notas fiscais; Atender ao público em geral; Acompanhar processos diversos; Efetuar 
cadastros e emitir documentos diversos; Controlar os cartões de ponto; Cálculo da  contagem de tempo dos 
servidores; Emissão de notas de empenho; Atender a telefonemas, transmitindo recados; Receber, classificar e 
distribuir correspondências; Operação de máquina copiadora (xerox); Observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 

Cargo: TÉCNICA DE ENFERMAGEM 

Receber e encaminhar pacientes; Agendar consultas; Verificar sinais vitais como pulso, temperatura, pressão 
arterial,  iossegura respiratória; Aplicar vacinas; Administrar e fornecer medicamentos; Efetuar curativos; Coletar 
exames laboratoriais; Realizar eletrocardiograma; Auxiliar na realização de exames e testes específicos; Notificar ou 
encaminhar para notificação os pacientes com suspeita de doenças de notificação compulsória; Realizar aspiração 
em tubo orotraqueal e traqueostomia; Realizar ou auxiliar sondagem nasogástrica, nasoenteral e vesical; 
Encaminhar o paciente ao banho ou promover o banho no leito; Realizar mudança de cúbito; Trocar roupas; 
Realizar procedimentos de isolamento; Auxiliar na realização dos procedimentos de suporte avançado de vida; 
Realizar anotações no prontuário; Receber, preparar e encaminhar pacientes para cirurgia; Auxiliar em 
procedimentos cirúrgicos e anestésicos; Observar o quadro pós-operatório e intervir se necessário; Realizar visitas 
domiciliares; Esterilizar ou preparar materiais para esterilização;Acompanhar e transportar pacientes; Promover 
bloqueio de epidemias; Promover grupos educativos com pacientes; Integrar e participar de reuniões de equipe; 
Atuar de forma integrada com profissionais de outras instituições; Orientar e supervisionar os trabalhos auxiliares de 
enfermagem. 
 

Cargo: AUX. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS I 
Executar serviços manuais e/ou braçais, tais como: conservação de estradas, ruas, parques, jardins, coleta de lixo, 
atividades de cemitério e auxiliar em serviços de calceteiro, pedreiro, carpinteiro e outros; carregar e descarregar 
materiais em geral, etc. 
 

Cargo: AUX. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS II 
Executar ou auxiliar na execução de tarefas que não exijam qualificação profissional; Executar serviços de pintura, 
capinação, roçação, etc.; Coleta de lixo e limpeza de estradas e locais públicos sob orientação e supervisão; Limpar 
e desobstruir bueiros; Carregar e descartar materiais; Auxiliar na implantação e conservação de estradas e vias 
públicas, executando serviços e encargos que lhe forem determinados; Executar serviços gerais de apoio aos 
pedreiros, marceneiros carpinteiros dentre outros; Remover materiais para locais determinados; Retirar resíduos 
das ruas, valas, córregos e canais; Executar serviços periódicos, de capinação e recolhimento de resíduos em ruas, 
praças e outros logradouros públicos; Prestar serviços de limpeza e conservação de instalações sanitárias, bem 
como atendimento aos usuários; Limpar pintar e manter a conservação do cemitério municipal; Realizar a coleta de 
lixo; Atender normas de higiene e segurança do trabalho; Outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo 
que lhe forem solicitadas. 
 

Cargo: AUX. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 

Carregar e descarregar caminhão; Fazer a limpeza de ruas; Varrer, lavar e remover o lixo de detritos das ruas e 
prédios municipais; Proceder a limpeza de oficinas, baias, cocheiras e depósitos de lixo e detritos orgânicos, 
inclusive gabinete, sanitário públicos ou em prédios municipais; Cuidar dos sanitários públicos; Executar outras 
tarefas correlatas. 

Cargo: CARPINTEIRO 

Preparar canteiro de obras e montar fôrmas para alvenaria; especificar materiais e equipamentos; isolar área com 
tapume e organizar posto de trabalho; locar eixos da construção (pilares e parede); conferir esquadro, prumo e nível 
(forro, pilar, viga); separar peças e painéis conforme projeto de montagem de fôrmas e fazer seu gabarito; fazer 
painéis de fôrma usando pregos e distribuir cavaletes para viga conforme projeto; acompanhar concretagem, 
reparando fôrmas, se necessário; Confeccionar fôrmas de madeira, telhados e forros de laje (painéis) para 
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construção civil; montar escoramento de forro de laje e longarinas e barrotes para apoio de forro de laje; Construir 
andaimes, bandejas salva-vidas, proteção provisória de escadas, proteção de madeira e estruturas de madeira para 
telhado, além de escorar lajes de grandes vãos; Montar e assentar portas e esquadrias; executar serviços tais 
como: desmonte de andaimes, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e 
equipamentos;Confeccionar e reformar móveis; operar máquinas de marcenaria, tais como: topia, plaina, máquina 
circular, serra de fita, desengrosso, lixadeira e furadeira; executar serviços de marcenaria, tais como: montagem e 
desmontagem de mobiliários e divisórias, consertos de móveis, fabricação de móveis em geral; executar serviços de 
carpintaria, tais como: Desdobro de madeira, engradamentos, fabricação e instalação de marcos de portas e 
portões; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior. 

 

Cargo: ENGENHEIRO 

Supervisão, coordenação e orientação técnica;Estudo, planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade 
técnico-econômica; Assistência, assessoria e consultoria na área cível e ambiental; Vistoria, perícia, avaliação, 
arbitramento, laudo e parecer técnico nas áreas cível e ambiental; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, 
pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão; Elaboração de orçamento; 
Padronização, mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e 
serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de 
instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e 
manutenção de equipamento e instalação; Execução de desenho técnico. 

Cargo: ENFERMEIRO – PSF 

Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem empregando processos de rotina e ou 
específicos que possibilitem a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva. Participar da equipe 
multidisciplinar, nas diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de interesse 
da instituição; Identificar as necessidades de enfermagem, programando e coordenando as atividades da equipe de 
enfermagem, visando a preservação e recuperação da saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe; Planejar, coordenar e 
organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinação e outras;Supervisionar a equipe de trabalho da 
enfermagem em todos os segmentos para manter uma adequada assistência aos clientes com eficiência, qualidade 
e segurança; Executar diversas tarefas de enfermagem de maior complexidade, valendo-se de seus conhecimentos 
técnicos, para proporcionar o maior grau possível de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Efetuar 
testes de sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leitura das reações para obter subsídios 
diagnósticos; Participar na elaboração, execução e avaliação dos planos, de saúde, visando a melhoria da 
qualidade da assistência; Executar a distribuição de medicamentos valendo-se de prescrição médica; Elaborar 
escalas de serviço e atividades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade; Fazer medicação 
intramuscular e endovenosa, curativos, retirada de pontos, etc; Manter uma previsão a fim de requisitar materiais e 
medicamentos necessários, para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem;Realizar 
reuniões de orientação e avaliação, visando o aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a triagem nos casos de 
ausência do médico e presta atendimento nos casos de emergência; Providenciar o recolhimento dos relatórios das 
unidades da Prefeitura Municipal, bem como realiza uma análise dos mesmos; Colaborar com a limpeza e 
organização do local de trabalho; Executar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior 
imediato. 
 

Cargo: FARMACÊUTICO  
Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos e outros preparados 
semelhantes; Atuar na assistência farmacêutica ao usuário e a equipe de saúde; Atuar no controle e gerencia de 
produtos farmacêuticos relacionados à saúde, desenvolvendo atividades de planejamento, pesquisa, seleção 
(padronização), aquisição (planejamento, licitação, analise técnica), desenvolvimento de produtos, produção, 
manipulação, controle de qualidade e também no planejamento, logística e controle de armazenamento, 
distribuição, transporte, guarda e dispensação dos produtos farmacêuticos; Desenvolver projetos terapêuticos e 
participar da elaboração, coordenação e implantação de politicas de saúde e relativas a produtos farmacêuticos; Ser 
responsável técnico ou supervisor de um número pré-determinado de unidades de saúde, conforme características 
das mesmas e deliberação da Secretaria Municipal de Saúde; Fiscalizar ambientes públicos e privados, 
promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde e, desenvolver ações de vigilância em saúde 
de baixa, media e alta complexidade nas áreas ambiental e sanitária; Articular ações com unidades de saúde, 
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departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando à promoção à saúde; Planejar e atuar em 
ações de controle e prevenção a agravos, epidemias e endemias, bem como, promover atividades de capacitação, 
formação e educação, matérias; Participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na instituição por 
residentes, estagiários ou voluntários, atuar em equipe multiprofissional e, orientar e supervisionar estagiários e 
outros profissionais na execução de seus serviços; Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e 
do local de trabalho; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade e ambiente organizacional. 
 

Cargo: FISIOTERAPEUTA 

Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; Atuar em todos os níveis de atenção à 
saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde; Recepcionar e promover consultas, avaliações e reavaliações em pacientes, colhendo dados, solicitando, 
executando e interpretando exames propedêuticos e complementares que permitam elaborar diagnóstico cinético – 
funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as 
disfunções nos campos da fisioterapia em toda sua extensão e complexidade; Estabelecer prognósticos, 
reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica em pacientes de ordem hospitalar, ambulatorial e 
domiciliar; Desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde, públicos ou 
privados; Estar apto a ser empreendedor, gestor, ou liderar equipes de saúde; Assessorar e prestar serviços de 
consultoria e auditoria no âmbito de sua competência profissional; emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios; 
prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo terapêutico; 
Encaminhar o paciente, quando necessário, à outros profissionais, relacionando e estabelecendo um nível de 
cooperação com os demais membros da equipe de saúde; Facilitar o acesso e a participação do paciente e seus 
familiares no processo de tratamento, incentivando o auto – cuidado e as práticas de educação em saúde; Participar 
do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; 
atuar na comunidade através de ações intersetoriais. 
 

Cargo: MÉDICO I – PSF 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; Respeitar a 
ética médica; Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados 
no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; Guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu. 

 

Cargo: MÉDICO GINECOLOGISTA 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal;Respeitar a 
ética médica;Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados 
no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; Guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou  notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu 

Cargo: MÉDICO PEDIATRA 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; Assumir responsabilidades sobre os procedimentos 
médicos que indica ou do qual participa; Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 
indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; Respeitar a 
ética médica;Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados 
no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; Guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
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serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; Apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de 
complexidade associadas ao seu. 
 

Cargo: MONITOR TRANSPORTE 

Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim 
como acompanhar os alunos desde o embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos 
próprios; Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente dentro do veículo de transporte escolar;  
Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança;  Orientar os alunos quanto ao 
risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela;  Zelar pela limpeza do transporte durante e 
depois do trajeto; - Identificar a instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os 
alunos a subir e descer as escadas dos transportes; Verificar a segurança dos alunos no momento do embarque e 
do desembarque; verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; Conferir se todos os alunos 
frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; 
Executar tarefas afins;  Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável 
pelo transporte de alunos;  Ser pontual e assíduo, ter postura ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e 
adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos alunos. Executar outras tarefas correlatas que lhe 
forem determinadas pelo superior imediato. 
 

Cargo: MOTORISTA 

Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher o veículo à garagem ou 
ao local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura existente; Manter 
os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de emergência; Zelar pela conservação do 
veículo que lhe for entregue; Encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 
confiada; Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, 
lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar 
o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; Participar de eventos ligados à 
Secretaria em que presta serviço e executar tarefas afins. 
 

Cargo: OPERADOR DE MÁQUINA 

Operar máquinas pesadas, em serviços de empilhamento, carregamento, e descarregamento de caminhões, 
remoção de terras, detritos, nivelamento e asfaltamento de ruas e outros serviços do gênero; Verificar 
periodicamente o nível de óleo, de água e a quantidade de combustível da máquina, efetuando o abastecimento 
quando necessário;Comunicar ao superior imediato a necessidade de lubrificação ou reparos da máquina;Observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior 
imediato. 
 

Cargo: PSICÓLOGO 

Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de assistência em Saúde Mental, intervindo terapeuticamente 
com técnicas específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe multidisciplinar, nos níveis preventivos, 
curativos, de reabilitação e de reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau 
de complexidade do equipamento em que se inserem; Executar tarefas correlatas. 

 

Cargo: SERVENTE HOSPITALAR 

Varrer, raspar e encerar assoalhos; Lavar ladrilhos, azulejos, pisos, vidraças e vasilhame; Manter a higiene das 
instalações sanitárias; Limpar consultórios e quartos; Zelar pela boa ordem e limpeza do material médico hospitalar; 
Prestar assistência especial aos pacientes quando solicitada; Colaborar na limpeza e ornamentação do 
estabelecimento, Comparecer a reuniões, quando convocado; Receber e transmitir recados; Desempenhar tarefas 
afins. 
 

Cargo: OPERADOR DE MÁQUINA 

Operar máquinas pesadas, em serviços de empilhamento, carregamento, e descarregamento de caminhões, 
remoção de terras, detritos, nivelamento e asfaltamento de ruas e outros serviços do gênero; Verificar 
periodicamente o nível de óleo, de água e a quantidade de combustível da máquina, efetuando o abastecimento 
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quando necessário; Comunicar ao superior imediato a necessidade de lubrificação ou reparos da máquina;Observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior 
imediato. 

Cargo: PROFESSOR 

Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano curricular da escola e atendendo ao avanço 
da tecnologia educacional; Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua classe; Definir, 
operacionalmente, os objetivos do plano curricular, a nível de sua sala de aula; Selecionar e organizar formas de 
execução - situações de experiências; Definir e utilizar formas de avaliação, condizentes com o esquema de 
referências teóricas utilizado pela escola;Realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar;Participar de 
reuniões, conselho de classe, atividades cívicas e outras; Atender a solicitações da direção da escola referentes a 
sua ação docente desenvolvida no âmbito escolar.  
 

Cargo: SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Atividades de suporte pedagógico direto à docência na educação básica, voltadas para a administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: 
Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da escola; Administrar o pessoal e os recursos 
materiais e financeiros da escola, tendo em vista o atendimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o 
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos; Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho dos 
docentes. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; Promover a articulação com as 
famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Informar os pais ou 
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica 
da escola; Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional. Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os 
docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, 
programas e projetos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino ou da escola, em relação 
a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e 
supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo 
padrão de qualidade de ensino.  
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 
 
Eu, ______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 

____________________, estado de ____________, no endereço ____________________, 

portador da cédula de identidade nº_______________, CPF nº ____________________, 

nomeio e constituo como meu (minha) procurador(a) o(a) Sr.(a) 

_______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 

____________________________, estado de _____________________, no endereço 

_______________________________________, portador da cédula de identidade nº 

_______________, CPF nº _____________________, para fins de promover a minha inscrição 

no inscrição no Concurso Público da Prefeitura Municipal da Lamim/MG, Edital n° 01/2016, no 

cargo de __________________________, junto à banca organizadora do Certame, a empresa 

Reis & Reis Auditores Associados, podendo em meu nome, firmar o requerimento de inscrição e 

declaração de que estou ciente das normas contidas no referido Edital. 

 
 

Local e data: ___________________________________, __/__/____ 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO (UM RECURSO POR FOLHA) 

 
À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Recurso Administrativo – Concurso Público da Prefeitura Municipal da Lamim/MG, edital nº 01/2016. 
 
 
Marque abaixo o item cujo é objeto de recurso: 
 

[   ] Edital. 

[   ] Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição. 

[   ] 
Inscrições (Erro na grafia do nome e/ou nº do documento, erro na nomenclatura do cargo e indeferimento da 
inscrição). 

[   ] Erro na identificação do local, sala, data e horário de realização das provas. 

[   ] Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Gabarito Oficial. 

[   ] Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas Práticas, quando houver. 

[   ] Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 

[   ] Outras fases do Edital. Especificar: ___________________________________________________________. 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Preenchimento obrigatório): 
 

Nº de Inscrição:  

Nome:  

Cargo:  

 
PREENCHER NO CASO DE RECURSO SOBRE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 
 

 
NÚMERO E DESCRIÇÃO DA PROVA: _____ - _____________________________ QUESTÃO:_____________ 
 
RESPOSTA DO GABARITO DIVULGADO: ________ RESPOSTA DO CANDIDATO: ________ 

 

 
DIGITAR OU DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA A JUSTIFICATIVA DO RECURSO, DE FORMA OBJETIVA 

 

Prezados Senhores, venho através deste, solicitar: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

. 

Local e data: _________________________________________, ___/___/____. 

Assinatura: __________________________________________________. 
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ANEXO VIII 
 

F O R M U L Á R I O  D E  P E D I D O  D E  I S E N Ç Ã O  D A  T A X A  D E  I N S C R I Ç Ã O  
 

C A R G O  P R E T E N D I D O :                                                                                                                                   
                                      

NOME COMPLETO 

                                      

NIS - CADÚNICO 

                                      

  SEXO DOCUMENTO DE IDENTIDADE             CPF                    DATA  

M F                                     

                             

D A D O S  R E S I D E N C I A I S                                                                                                                                  
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC) 

 
 

ERO                                         

                                      

 
 
NÚMERO            COMPLEMENTO   BAIRRO  

 
 
CEP 

 

                                  -    

 
 
 
CIDADE/ESTADO 

  
 
 
DDD            TELEFONES 

 

                                      

                                      

 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

 
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de 

Lamim/MG, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2016– Prefeitura Municipal de 

Lamim/MG, em especial o item 4.4. 

Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, 

podendo a Comissão de Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de 

irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar medidas legais 

contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 

Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e submeto-

me às normas do edital.  

 

*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que comprovem renda familiar mensal, per 

capta, igual ou inferior a meio salário mínimo, através da documentação solicitada no item 4.4 do edital. 

 

*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente tem que executar todos os 

procedimentos exigidos no item 4.4. 

Nestes termos, peço deferimento. 

*Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Cartão do Benefício.  

 
 
 
 

E-MAIL                                                                                                                                                                

                        

ASSINATURA DO REQUERENTE 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA 
PROVA 

 
 

____________________________________, ______ de ____________________ de 2016. 

À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Concurso Público Edital nº. 01/2016 - 
Prefeitura Municipal da Lamim/MG. 
 

 
Nome: ______________________________________________________________________________________ 

Nº. de Inscrição: ______________________________________________________________________________ 

Emprego: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Descrição da deficiência: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Necessidade especial para realização da prova: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Atenciosamente, 

______________________________ 

(Assinatura do candidato) 
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ANEXO X 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA LAUDO MÉDICO 
 
 
Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da 

deficiência __________________ código internacional da doença (CID – 10) ____________, sendo compatível a 

deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do emprego de __________________________ 

disponibilizado no Concurso Público, conforme Edital nº 01/2016 - Prefeitura Municipal da Lamim/MG. 

 
 
Local e Data: ____________________________________, ______ de ____________________ de 2016. 

Assinatura do médico: ___________________________________________________. 

Nome do médico: _______________________________________________________. 

Número do CRM: _______________________________________________________. 

 
 
Carimbo do médico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de 
deficiência/doença do candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade. 

 

 

 

 

 

 

 


