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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2012 

 
        A Prefeitura Municipal de Casca, Estado de Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, resolve tornar pública a 
abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas e de Provas Práticas, para provimento de 
cargos públicos, atuais e que vierem a vagar ou a serem criados durante o prazo de validade do 
concurso, nos quadros de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Casca, nos termos da 
legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital, cuja realização ficará sob a 
responsabilidade da organizadora Sociedade de Desenvolvimento Vale dos Bandeirantes, e será regido 
pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, elaborado em conformidade com os 
ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 
 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos, eventuais retificações e/ou 
aditamentos, e será realizado sob a responsabilidade da organizadora Sociedade de Desenvolvimento 
Vale do Bandeirantes. 
 
1.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações referentes a este 
concurso. 
 
1.3. O regime jurídico dos servidores públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Casca é o contido 
na Lei Municipal n° 2253/2009 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Casca – 
RS. 
II - DOS CARGOS, DAS VAGAS, DOS REQUISITOS, DA CARGA HORÁRIA, DO 
VENCIMENTO MENSAL E LOTAÇÕES: 
 

CARGO PÚBLICO REMUNERAÇÃO 
INICIAL R$ 

 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

 
 

VAGAS 
REQUISITOS 

PARA 
PROVIMENTO 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

 

Assistente Social 

3.746,90 

40h 01 

Curso Superior em 
Serviços Sociais e 
registro no 
Conselho de Classe 

70,00 

Enfermeiro 

3.746,90 

40h 01 

Curso Superior em 
Enfermagem e 
registro no 
Conselho de Classe 

70,00 

Farmacêutico 

3.746,90 

40h 01 

Curso Superior em 
Farmácia e registro 
no Conselho de 
Classe 

70,00 
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Fisioterapeuta 

2.810,10 

30h 01 

Curso Superior em 
Fisioterapia e 
registro no 
Conselho de Classe 

70,00 

Médico Clínico Geral 

4.294,20 

20h 01 

Curso Superior em 
Medicina e registro 
no Conselho de 
Classe 

70,00 

Médico de Família - ESF 

10.668,14 

40h 01 

Curso Superior em 
Medicina e registro 
no Conselho de 
Classe 

70,00 

Médico Ginecologista 
Obstetra 

4.294,20 

20h 01 

Curso Superior em 
Medicina e 
especialização em 
Ginecologia e 
Obstetria e registro 
no Conselho de 
Classe 

70,00 

Médico Pediatra 

4.294,20 

20h 01 

Curso Superior em 
Medicina  e 
especialização em 
Pediatria e registro 
no Conselho de 
Classe 

70,00 

Nutricionista 

1.919,76 

20h 01 

Curso Superior em 
Nutrição e registro 
no Conselho de 
Classe 

70,00 

Odontólogo – ESF 

6.239,22 

40h 01 

Curso Superior em 
Odontologia e 
registro no 
Conselho de Classe 

70,00 

Odontólogo – 20 h 

3.123,82 

20h Cadastro 
Reserva 

Curso Superior em 
Odontologia e 
registro no 
Conselho de Classe 

70,00 

Psicólogo 

3.746,90 

40h 01 

Curso Superior em 
Psicologia e 
registro no 
Conselho de Classe 

70,00 

Técnico em Enfermagem 

1.414,56 

40h 01 

Ensino Médio de 
Técnico ou 
Auxiliar de 
Enfermagem e 
registro no 
Conselho de Classe 

60,00 

Auxiliar em Saúde Bucal 

1.414,56 

40h 01 

Ensino Médio, com 
curso específico na 
área e registro no 
Conselho de Classe 

60,00 
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Auxiliar de Farmácia 

1.414,56 

40h 01 

Ensino Médio com 
Curso de 
Qualificação 
Profissional  

60,00 

Agente de Campo 
842,00 

40h 01 
Ensino Médio e 
Carteira Nacional 
de Habilitação “B” 

60,00 

Operário 842,00 40h 01 Ensino 
Fundamental 

50,00 

Serviços de Mecânica 1.557,70 40h 01 Ensino 
Fundamental 

50,00 

 
 
2.1. A coordenação, organização e aplicação do Concurso Público ficarão sob a responsabilidade da 
organizadora Sociedade de Desenvolvimento Vale do Bandeirantes, com a supervisão da Comissão de 
Coordenação e Fiscalização do Concurso Público. 
 
2.2. O conteúdo programático consta no anexo I deste Edital. 
 
2.3. As atribuições dos cargos constam do Anexo II deste Edital. 
 
III - DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições deverão ser efetuadas, única e exclusivamente, pela internet no endereço 
www.noroesteconcursos.com.br. no período de 10 DE DEZEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 
3.1.2. Segue quadro com data e horário de aplicação das provas: 
 
Provas objetivas: 
 
Cargos Data Horários 
Todos os cargos 13/01/2013 Abertura dos portões: 07:00 

Fechamento dos portões: 07:45 
Inicio da aplicação das provas: 08:00 

  
 

Provas práticas: 
 
Cargos Data Horários 
Serviços de Mecânica 13/01/2013 12:00 

 
 

3.1.3. Não será permitida inscrição pelos correios, fac-símile, condicional ou fora do prazo 
estabelecido.  
 

http://www.valedobandeirantes.com.br/
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3.1.4. A organizadora Sociedade de Desenvolvimento Vale do Bandeirantes não se responsabilizará 
por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivo de ordem técnica de computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
3.2. Para inscrever-se, o candidato deverá:  
 

3.2.1. Acessar o site www.noroesteconcursos.com.br durante o período de inscrição, descrito no item 
3.1 deste edital;  
 
3.2.2. Localizar, no site, o “link” correlato ao Concurso Público da Prefeitura do Município de Casca - 
RS;  
 
3.2.3. Ler completamente o edital, preencher total e corretamente a ficha, e fazer a opção pelo cargo 
para o qual pretende concorrer;  
 
3.2.4. Imprimir o boleto bancário;  
 
3.2.5. Efetuar o pagamento da inscrição através do boleto, autenticando-o em qualquer agência da rede 
bancária no valor da taxa de inscrição, até um dia útil após a data de encerramento das inscrições.  
 
3.2.6. Para o pagamento da taxa de inscrição somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado na 
inscrição. Prestar atenção para o horário bancário.  
 
3.2.7. OS CANDIDATOS QUE NÃO TIVEREM ACESSO À INTERNET PODERÃO USAR UM 
COMPUTADOR QUE SERÁ DISPONIBILIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA, 
SITO A RUA TIRADENTES, 778  – CASCA/ RS, NOS SEGUINTES HORÁRIOS: das 08h às 
11h:30min e das 13h30min às  17h, DURANTE O PERÍODO ESTABELECIDO NO ITEM 3.1 
DESTE EDITAL. 
 
3.3. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição.  
 
3.4.  O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas 
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e que o fato seja constatado 
posteriormente.  
 
3.5. Antes do recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado, pois o valor, uma vez recolhido, 
não será restituído em hipótese alguma. 
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3.6. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste 
Concurso Público que será feita em mural na Prefeitura Municipal de Casca - RS, no site do 
Município http://www.pmcasca.com.br/ e no site www.noroesteconcursos.com.br.. 
 

IV - DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE 

4.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição Federal, pela Lei Nº 7.853/89 e pela Lei Municipal 2.272/2010 é 
assegurado o direito de inscrição para as funções em Concurso Público, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
 
4.1.1. Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a 
Lei 7853/89 e a Lei Municipal 2.272/2010 ser-lhes-á reservado o percentual de 10% (dez por cento) 
das vagas existentes para cada função, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas 
no prazo de validade do presente Concurso Público.  
 
4.1.1.1. Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01 (uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da 
vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja 
aumento do número de vagas para o emprego ou função.  
 
4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas 
pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.    
 
4.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º 
do Decreto Federal Nº 3.298/99 e na Lei Municipal 2.272/2010 
 
4.1.4. As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40 e na Lei Municipal 2.272/2010, participarão do Concurso Público em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto 
Federal n° 3.298/99 deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de 
ficha de inscrição especial.  
 
4.1.5. O candidato deverá encaminhar via SEDEX para a organizadora SOCIEDADE DE 
DESENVOLVIMENTO VALE DO BANDEIRANTES, no endereço: Rua Coripheu de Azevedo 
Marques, 65 - Jd. Santo Antônio - CEP: 87030-250- Maringá - PR, até o último dia de inscrição, na 
via original ou cópia reprográfica autenticada:  

http://www.pmcasca.com.br/
http://www.valedobandeirantes.com.br/
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a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.  
b) Solicitação de prova especial, se necessário.  
c) A não solicitação de prova especial eximirá a organizadora de qualquer providência.  
 
4.1.6. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.  
 
4.1.7. Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas 
deverão ser transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia 
da aplicação da prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais 
(amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24.  
 
4.1.8. O candidato que não atender ao solicitado no subitem 4.1.5 deste edital, não será considerado 
portador de necessidades especiais, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação, bem como 
não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.  

4.1.9. Ao ser convocado para investidura na função pública, o candidato deverá se submeter a exame 
médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do 
candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. Será 
eliminado da lista de PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se 
constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.  
 
4.1.10. Será excluído do Concurso Público o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo, bem como aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo 
com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam 
inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para integração social.  
4.1.11. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção. 

4.1.12. Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, a mesma não poderá ser 
argüida para justificar a concessão de readaptação do cargo, e de aposentadoria por invalidez. 
 
 
V - DAS ETAPAS DO CONCURSO 
 
5.1. O concurso público será constituído das seguintes etapas: 
 
5.1.1. 1ª ETAPA – PROVA ESCRITA OBJETIVA – para todos os cargos, de caráter seletivo, 
eliminatório e classificatório. 
 
5.1.2. 2ª ETAPA – PROVAS PRÁTICAS, de caráter classificatório e eliminatório, para o cargo de 
Serviços de Mecânica. 
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VI - DAS PROVAS 
 
6.1. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
6.1.1. A Prova Objetiva de múltipla escolha conterá questões das áreas de conhecimento, conforme 
estabelecido no quadro de provas. 
 
6.1.2. As questões da Prova Objetiva de serão de múltipla escolha sendo apenas uma alternativa 
correta. 
 
6.1.3. Os conteúdos das provas constam do Anexo I deste Edital. 
 
6.2. DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
6.2.1. A nota da prova objetiva será obtida pela multiplicação do número de acertos em cada disciplina 
pelo peso de cada questão. 
 
6.2.2. À Prova Objetiva será atribuído valor máximo de 100 (cem) pontos. 
 
6.2.3. À Prova Objetiva será atribuído o seguinte resultado: 
 
a) APROVADO: o candidato alcançou o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da 
Prova Objetiva. 
b) REPROVADO: o candidato não alcançou o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação 
total da Prova Objetiva, acarretando em sua eliminação do Concurso Público. 
c) AUSENTE: o candidato não compareceu para realizar a Prova Objetiva, acarretando em sua 
eliminação do Concurso Público. 
 
6.2.4. A pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuída(s) a todos os 
candidatos do respectivo cargo daquela questão, presentes à prova. 
 
6.3. QUADRO DE PROVAS OBJETIVAS 
 

PROVA OBJETIVA 
CARGOS ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

CARGOS DE NÍVEL, MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR. 
 
 

Língua Portuguesa 10 2 
Matemática 10 2 
Informática 10 1 
Conhecimentos 
Específicos 

10 5 
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6.4. DA PROVA PRÁTICA 
 
6.4.1. A Prova Prática, de caráter eliminatório, será aplicada aos candidatos ao cargo de Serviços de 
Mecânica, no dia 13.01.13,às 12 h, no Parque Municipal de Máquinas, na Rua Duque de Caxias s/nº, 
Casca/RS 
 
6.4.2. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado. 
 
6.4.3. A Prova Prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
 
6.4.4. A Prova Prática terá caráter classificatório e eliminatório: 
 
6.4.5. A aplicação poderá ser feita por turmas, sendo os candidatos chamados em intervalos a serem 
definidos por ocasião da realização da prova. 
 
6.4.6. A Prova Prática buscará aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato 
às exigências e ao desempenho eficiente das atividades do cargo. 
 
 
6.4.7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA: 
 
6.4.8 Atividades práticas referentes às atribuições do respectivo cargo, conforme Anexo III. 
 
6.4.9. As demais informações a respeito da Prova Prática constarão no edital de convocação específico 
para essa etapa. 
 
 
VII - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
7.1. As Provas serão aplicadas nas datas e horários estipulados no subitem 3.1.2 deste Edital na cidade 
de Casca - RS, com duração máxima de 3:00h (três horas), incluso o tempo para preenchimento do 
cartão-resposta.  
 

PROVA OBJETIVA 
CARGOS ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR DE CADA 
QUESTÃO 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL  

Língua Portuguesa 20 5 
Matemática 20 5 



 

9 
 

 

7.1.1. As datas das provas objetivas poderão ser alteradas por necessidade da administração. Havendo 
alteração da data prevista, será publicada com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis, ou a 
qualquer tempo em caso de calamidade pública.  
 
7.1.2. A confirmação da data e as informações definitivas sobre horário e local para a realização das 
provas serão divulgadas oportunamente por meio de Edital de Convocação, no site oficial do 
Município http://www.pmcasca.com.br/ e no site www.noroesteconcursos.com.br. 
 
7.2. Os portões dos locais de prova serão fechados 15 (quinze) minutos antes do horário de início da 
aplicação das provas – Horário de Brasília, NÃO SERÁ PERMITIDO O INGRESSO DE 
CANDIDATOS NO LOCAL DE PROVAS APÓS ESTE HORÁRIO. 
 
7.3. Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a 
organizadora do Concurso Público e a Prefeitura Municipal de Casca poderão alterar horários das 
provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas em mais de uma data, conforme subitem 7.1.1 
deste edital, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e através dos 
sites http://www.pmcasca.com.br/ e www.noroesteconcursos.com.br.. 
 
7.4. COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com 
outro candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. 
Reserva-se à Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso Público e aos Fiscais, o 
direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for 
considerado inadequado, bem como tomar medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para 
resguardar a execução individual e correta das provas. 
 
7.5. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá 
levar um acompanhante que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da 
criança, além do fato de que o horário despendido com amamentação NÃO será acrescido do tempo 
total para realização das provas. 
 
7.6. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo segunda chamada para a realização das provas. Os 
candidatos deverão comparecer no mínimo 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das 
provas, após os portões serem fechados não sendo permitida a entrada de candidatos retardatários.   
 
7.7. A Correção da Prova Objetiva será feita pelo sistema de Leitura Ótica, pelo que não serão 
computadas questões não assinaladas, ou que contenham emendas ou rasuras, ou que tenham sido 
respondidas a lápis, ou, ainda, que contenham mais de uma alternativa assinalada. 
  
7.8. No início das provas o candidato receberá seu Cartão de Respostas, o qual deverá ser assinado e 
ter seus dados conferidos e, em hipótese nenhuma, haverá substituição em caso de erro ou rasura do 
candidato. 
 

http://www.pmcasca.com.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/
http://www.pmcasca.com.br/
http://www.eticaconcursos.com.br/


 

10 
 

 

7.9 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado, fazer alguma reclamação ou 
sugestão deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando a prova.   
 
7.10. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, 
por qualquer motivo, de candidato da sala de prova.  
 
7.11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados nos quadros de aviso da 
Prefeitura, no site oficial do Município http://www.pmcasca.com.br/ e 
www.noroesteconcursos.com.br., devendo ainda manter-se atualizado. 
 
7.12. O local  de realização das provas serão divulgados oportunamente nos endereços eletrônicos 
http://www.pmcasca.com.br/ e no site www.noroesteconcursos.com.br.. 
 
7.13. Só será permitida a realização da prova em data, local e horário estabelecidos. 
 
7.14. Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos 
discriminados no item 7.15 deste capítulo, desde que permita, com clareza, a sua identificação. 
 
7.15. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, 
munido de caneta azul ou preta, quando será verificada  a homologação da inscrição do candidato e de 
UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:   
 

- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 

 
7.16. Não será aceito protocolo ou cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou qualquer 
outro documento diferente dos anteriormente definidos. 
 
7.17. Não será admitido na sala de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início. 
 
7.18. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão através de questões de múltipla escolha, na 
forma estabelecida no presente Edital. 
 
7.19. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

http://www.pmcasca.com.br/
http://www.valedobandeirantes.com.br/
http://www.pmcasca.com.br/
http://www.valedobandeirantes.com.br/
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7.20. Durante as provas, não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie; utilização 
de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, “WALKMAN” ou 
qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos 
“celulares” deverão ser desligados e deixados sobre a mesa do fiscal de sala até o término da prova. 
 
7.21. Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob 
qualquer pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado 
do Fiscal Volante, designado pela Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento do Concurso 
Público. 
 
7.22. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1 (uma) hora do horário 
previsto para o início das mesmas e constante do presente edital, devendo entregar ao Fiscal de Sala o 
respectivo Cartão de Respostas e o Caderno de Questões. 
 
7.23. O Cartão de Respostas, cujo preenchimento é de inteira responsabilidade do candidato, é o único 
documento válido para a correção eletrônica e deverá ser entregue no final de sua prova ao fiscal de 
sala, juntamente com o Caderno de Questões. 
 
7.24 Não deverá ser feita nenhuma marca fora do Cartão de Respostas fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras ópticas, prejudicando o 
desempenho do candidato.  
 
7.25. Exemplares dos cadernos de questões estarão disponíveis na Secretaria de Administração e 
Fazenda  da Prefeitura Municipal de Casca para consulta aos interessados, durante o período de 
recursos. 
 
7.26 Só poderão levar consigo os cadernos de questões os candidatos que permanecerem na sala até 
que todos os candidatos da sala concluírem a prova. 
 
7.27. Os três últimos candidatos devem permanecer na sala  até o final da aplicação  da prova para 
conferir a documentação , assinar a ata  testemunhando o lacramento do envelope e saem juntos da 
sala. 
 
 
VIII - DOS RECURSOS  
 
8.1 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a organizadora do concurso 
Sociedade de Desenvolvimento Vale do Bandeirantes, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do 
primeiro dia subseqüente às data do (a): 
 
a) As inscrições indeferidas;  
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar;  
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas. 
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d) Resultado da Prova Prática 
 
8.2. O recurso deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Casca – Setor de protocolo 
aos cuidados da Sociedade de Desenvolvimento Vale do Bandeirantes,  com as seguintes 
especificações: 
 

− Nome do candidato;  
− Número de inscrição;  
− Número do documento de identidade;  
− Cargo para o qual se inscreveu;  
− A questão objeto de controvérsia, de forma individualizada; 
− A fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  

 
8.3 Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um 
recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração, e os mesmos deverão conter indicação do 
número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua 
desconsideração, conforme modelo no Anexo IV deste edital. 
 
8.4 Não serão aceitos recursos encaminhados, via fax e/ou via eletrônica, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de 
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
 
8.5 Os recursos inconsistentes serão indeferidos e os encaminhados fora dos prazos serão 
desconhecidos. 
 
8.6 Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de 
mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de 
recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo. 
 
8.7 As respostas aos recursos interpostos serão afixadas no site da Prefeitura 
http://www.pmcasca.com.br/ e no site www.noroesteconcursos.com.br.. 
 
 
IX - DA PONTUAÇÃO FINAL   
 
9.1. Para os cargos com Prova Prática, a pontuação final do candidato será a nota obtida na prova 
objetiva somado a nota obtida na prova prática. 
 
9.2 Para todos os outros cargos a pontuação final do candidato será a nota obtida na prova objetiva. 
 
 
X - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 

http://www.pmcasca.com.br/
http://www.valedobandeirantes.com.br/
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10.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação final.   
 
10.2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os 
candidatos aprovados) e outra especial. (portadores de deficiência).   
 
10.3. Não ocorrendo inscrição neste Concurso ou aprovação de candidatos portadores de deficiência, 
será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral. 
 
10.4 - Na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os 
seguintes: 
 

a - Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e 
frente aos demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
b - Maior idade considerando ano, mês e dia de nascimento. 
c-  Maior nota na prova de Conhecimentos Específicos  
d - Maior nota na prova de Língua Portuguesa 

 
10.5. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o 
desempate se dará através de sorteio público. 

 
 

XI - DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
 
11.1. São requisitos básicos para investidura no cargo público: 
 
11.1.1 Aprovação neste concurso público; 

 
11.1.2. Nacionalidade brasileira; 
 
11.1.3. O gozo dos direitos políticos; 
 
11.1.4. A quitação das obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as obrigações 
militares; 
 
11.1.5. Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, comprovando estar em dia 
com o órgão regulamentador da profissão, quando for o caso; 
 
11.1.6. Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
 
11.1.7. Ser aprovado em exame médico pré-admissional; 
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11.1.8. Apresentar laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença CID, bem como a 
provável causa da deficiência, conforme declarado no ato da inscrição; 
 
11.1.9. O candidato que, no decorrer do processo desistir da ocupação da vaga, será automaticamente 
eliminado deste Concurso Público, salvo os casos que o candidato aprovado solicitar para que fique na 
última colocação. 
 
 
XII - DA CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS 
 
12.1. Os candidatos serão convocados por ordem crescente da classificação. 
 
12.2. A convocação para contratação será feita pelos meios oficiais da Prefeitura Municipal de Casca. 

 
 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

13.1. Por ocasião da contratação deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos:  
 

CPF; 
Título de Eleitor; 
Carteira de Identidade RG; 
Carteira de Trabalho CTPS (identificação e contrato); 
Certificado de Escolaridade ou Diploma; 
Histórico Escolar; 
Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria); 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH (se Motorista); 
Certificado Militar (se homem); 
Declaração de Não Acumulação de Cargo (Caso haja o acúmulo, apresentar Certidão do Órgão 
Empregador, contendo o Regime Jurídico, a carga horária e o horário de trabalho, com firma 
reconhecida); 
1 Foto 3X4 
Certidão de Nascimento dos Filhos Menores de 18 Anos; 
Cartão de Vacina dos Filhos Menores de 05 Anos; 
Freqüência Escolar dos filhos maiores de 06 e menores de 14 anos; 
Certidão Negativa de Débito Municipal; 

 
13.2. Para efeito de sua contratação fica o candidato sujeito à aprovação em exame médico 
admissional segundo a natureza e especificidade da função, respectiva área de atuação e à 
apresentação, no prazo legal, dos documentos que lhe foram exigidos.  
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13.3. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e 
condições do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal 
pertinente. 
 
13.4. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
 
13.5. A Organizadora bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por 
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao Concurso Público. 
 
13.6. Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as 
Folhas de Respostas serão digitalizadas, pela organizadora realizadora do certame público, podendo 
após serem incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de 05 
(cinco anos). 
 
13.7. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão 
realizador, após o resultado final. 
 
13.8. A validade do presente Concurso Público será de 2 (dois) anos, prorrogável, a critério da 
Administração, por igual período. 
 
13.9. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de 
classificação.  
 
13.10. Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da 
organizadora relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil.  
 
13.11. Todos os casos omissos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido 
expressamente previstos no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão dirimidos em comum pela 
organizadora e pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Fiscalizadora e de Acompanhamento 
do Concurso Público. 
 
13.12. A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo 
conjunto de funções constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 
13.13. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
 
13.14. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados deste Concurso Público.  
 
13.15. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
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Edital ou Aviso a ser publicado no site oficial do município http://www.pmcasca.com.br/ e no site 
www.noroesteconcursos.com.br.. 
 
13.16. A Prefeitura Municipal de Casca – RS e a organizadora se eximem das despesas com viagens e 
estadas dos candidatos para comparecimento em quaisquer das fases deste Concurso Público.    
                                                                                                            
13.17. As informações sobre o presente Concurso Público, até a publicação da classificação final, 
serão prestadas pela organizadora SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DO 
BANDEIRANTES por meio do Telefone 0xx(44) 3265-6743 de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, 
sendo que após a competente homologação serão de responsabilidade da Prefeitura  Municipal de  
Casca  - RS. 
 
Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será afixado no mural da Prefeitura 
Municipal de Cascal, no site oficial do município http://www.pmcasca.com.br/, e da organizadora 
www.noroesteconcursos.com.br./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Casca, 03 de Dezembro de 2012. 
 
 
 
 

Alan Martins das Chagas 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pmcasca.com.br/
http://www.valedobandeirantes.com.br/
http://www.pmcasca.com.br/
http://www.valedobandeirantes.com.br/
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ANEXO I 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  
LÍNGUA PORTUGUESA: 

 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Textos: Interpretação de textos. Significado das palavras. 
Sinônimos e antônimos. Homônimos e parônimos. Fonética e fonologia: Identificação de vogais, 
semivogais e consoantes. Letras e fonemas. Identificação de encontros vocálicos e consonantais. 
Dígrafos. Separação de sílabas. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Acentuação 
gráfica: princípios básicos (regras), classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Classe 
de palavras (classes gramaticais). Tipos de sujeito e predicado. Tipos de verbos.  
 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR: Textos: Interpretação de 
textos. Ortografia: Uso das letras. Uso dos acentos gráficos. Pontuação: Uso dos sinais de pontuação. 
Fonética e fonologia: Letras e fonemas. Identificação de vogais, semivogais e consoantes. 
Identificação de encontros vocálicos e consonantais. Separação de sílabas. Classificação dos 
vocábulos pelo número de sílabas. Classificação dos vocábulos pela posição da sílaba tônica. 
Morfossintaxe: Classes de palavras. Flexão do nome e do verbo. Emprego de pronomes, preposições e 
conjunções. Relações entre as palavras. Concordância verbal e nominal. Frase (definição, ordem direta 
e inversa). Oração e período. Termos da oração (sujeito e predicado, predicado verbal, nominal e 
verbo-nominal, verbos transitivos, intransitivos, de ligação e seus complementos, adjunto adnominal e 
adverbial). Classificação de orações (coordenadas e subordinadas). Vozes do verbo (ativa, passiva e 
reflexiva). Colocação dos pronomes oblíquos. Uso da crase. Significação das palavras. Homônimos e 
parônimos. Sinônimos e antônimos. Linguagem figurada. Identificação e interpretação de figuras de 
linguagem.  
 
MATEMÁTICA 
 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Operações fundamentais: adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Operações com frações. Frações. Expressões algébricas - Fatoração. Regra de 
três. Raiz quadrada. Juro simples. Razão e proporção. Produtos notáveis. Teoria dos conjuntos e 
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unidades. Sistema métrico decimal. Potenciação e radiciação. Porcentagem. Geometria. Grandezas 
proporcionais. Equações e sistema de equações. Problemas. 

 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR: Conjunto: Teoria dos conjuntos, 
símbolos lógicos, pertinência, representação, igualdade, desigualdade e inclusão. Subconjuntos: 
Reunião, intersecção, conjunto vazio, diferença, complementar. Conjuntos Numéricos: Conjunto (N) 
dos números naturais; Conjunto (Z) dos números inteiros; Conjunto (Q) dos números racionais; 
Conjunto (I) dos números irracionais; Conjunto (R) dos números reais, intervalos reais. Funções: 
Produto Cartesiano, relação binária, diagrama de flechas, gráfico cartesiano, domínio, contradomínio e 
imagem de uma função, domínio de uma função real/função inversa e função composta. Função 
Polinomial do 1º Grau: Função crescente e decrescente, raiz ou zero de uma função do 1º Grau; estudo 
dos sinais da função do 1º Grau, gráfico. Inequações, sistemas de inequações, inequação-produto, 
inequação quociente. Função Polinomial do 2º Grau: Gráfico, raízes ou zeros da função quadrática; 
vértice da parábola; conjunto, imagem, estudo dos sinais. Função logarítmica; logaritmo; propriedades 
operatórias; mudança de base; equações logarítmicas; inequações logarítmicas.  Trigonometria; 
trigonometria no triângulo retângulo e no círculo; funções trigonométricas; relações trigonométricas. 
Progressões: sequência ou sucessão; progressão aritmética; progressão geométrica. 

 
INFORMÁTICA (PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E SUPERIOR): 
  
Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. Utilização do Sistema Operacional 
Windows XP.  Configurações Básicas do Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, 
calculadora, Paint, WordPad). Instalação, configuração e utilização: Processador de Textos Microsoft 
Word (a partir da versão 2000) e Planilha Eletrônica Excel (a partir da versão 2000). Recursos Básicos 
e utilização do Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras.  Noções básicas de 
Internet (Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ASSISTENTE SOCIAL: Lei Federal n° 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); 
Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH); Guia do CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social; Guia do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social; 
Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e 
vulnerabilidade social; Lei Federal n° 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal n° 8.842/1994 e 
Decreto Federal n° 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei n° 11.340/2006; Constituição da 
República Federativa do Brasil (Artigos 1° a 17 e 193 a 232); História, Fundamentos Teóricos e Éticos 
do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os 
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instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na 
Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; A prática do 
Serviço Social; A intervenção do assistente social junto às famílias, criança e adolescente, idosos, 
pessoas com deficiência, população em situação de rua (adulto, criança e adolescente), trabalho 
infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e abuso sexual contra criança e adolescente, gênero, 
raça, etnia e diversidade, profissionais do sexo, dependentes químicos, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS; Ética em Serviço Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente Social 
- Lei n° 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal n° 
8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei n° 8.142/90; 
Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal n° 10.216/2001 - Política 
Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil; Humanização em Saúde; 
Lei Federal n° 7.853/1989 e Decreto Federal n° 3.298/1999 - Política Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência; Serviço Social e a Política Pública de Educação; Gestão de 
benefícios e programas de transferência de renda; Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, 
implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas, 
cidadania e direitos sociais no Brasil; Participação e controle social; Direitos Humanos; Trabalho com 
grupos, em redes e com famílias; Movimentos sociais. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA: Cálculos em Farmácia hospitalar. Logística. Apresentação e 
embalagem de medicamentos. Registro de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 
Formas farmacêuticas. Farmacopéias: importância, uso e utilidade. Vias de administração de 
medicamentos. Absorção, metabolização e eliminação de medicamentos. Noções de farmacologia e de 
farmacotécnica. Fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas. Assistência 
farmacêutica. Sistemas de distribuição e dispensação de medicamentos. Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. 
Regulamento Técnico para Medicamentos Genéricos: RDC nº 84, de 19 de março de 2002. Boas 
Práticas de Manipulação e Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias: 
Resolução RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007. Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica: Portaria nº 2.981, de 26 de novembro de 2009. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime 
Jurídico dos Servidores Municipais 
 
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: Educação em saúde bucal - Higiene Bucal. Hábitos alimentares e 
consumo de açúcar. Uso de fluoretos e selantes. Acolhimento odontológico do paciente. Doenças da 
boca - cárie e controle dentário, periodontopatias. Câncer bucal, fissuras lábio - palatais, controle da 
placa bacteriana. A contaminação e o controle de infecção cruzada na prática odontológica. Tipos de 
esterilização. Manutenção do equipamento odontológico. Riscos ocupacionais e sua prevenção. 
Atribuições do auxiliar de saúde bucal, na equipe de trabalho. Ética profissional. Lei 2.253/2009 - 
Institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais 
 
ENFERMEIRO: Ética, deontologia, bioética e legislação em enfermagem; noções de saúde coletiva 
e epidemiologia; nutrição e dietética em saúde; semiologia e semiotécnica em enfermagem; 
sistematização da assistência em enfermagem; processo de cuidar em enfermagem clinica em todo o 
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ciclo vital (recém nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Código de Ética do 
profissional de enfermagem, processo de cuidar em enfermagem cirúrgica em todo o ciclo vital (recém 
nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); processo do cuidar em enfermagem em 
doenças transmissíveis; processo do cuidar em enfermagem em emergências e urgências; processo do 
cuidar em enfermagem em saúde mental e psiquiatria; administração e gerenciamento em saúde; saúde 
da família e atendimento domiciliar; biossegurança nas ações de enfermagem; enfermagem em centro 
de material e esterilização; programa nacional de imunização. Ética profissional. Organização dos 
serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; 
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 
Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação 
local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas 
de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais 
 
FARMACÊUTICO: FARMACOLOGIA: Farmacocinética - Absorção, distribuição e Eliminação das 
Drogas; Farmacodinâmica - Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e 
Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia 
Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; Intervenção 
Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; 
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia 
baseada em evidências. SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS: Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; 
Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de 
Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. MEDICAMENTOS SUJEITOS A 
CONTROLE ESPECIAL: Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e 
dispensarão); Portaria 344/98;Medicamentos de referência, similares e genéricos. 
FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de Fórmulas Magistrais; 
Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: 
Reconstituição, Diluição, Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções 
Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de 
Filtração, Destilação e Esterilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de 
Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos - Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e 
microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. ÉTICA PROFISSIONAL: 
Legislação Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico 
da profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. 
Política de Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. EPIDEMIOLOGIA: 
Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde 
Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. LICITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS: Administração de Farmácia dispensarão, aviamento de receitas, controle de 
estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos.; Boas práticas de armazenamento e 
estocagem de medicamentos;Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de 
Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; 
Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas 
ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos.Código de ética do 
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Farmacêutico, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica 
e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, 
Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais 
 
FISIOTERAPEUTA: Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. 
Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e 
treinamento funcional. Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, 
massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição 
e treinamento de órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, 
semiologia e procedimentos fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e 
traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, 
curativa e reabilitadora. Ética profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema 
Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação 
e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e 
tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. 
Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei 2.253/2009 - Institui o 
Regime Jurídico dos Servidores Municipais 
 
NUTRICIONISTA: Alimentos e nutrientes. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Fundamentos 
básicos em nutrição humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos 
dietéticos e alternativos. Produção: administração de serviços de alimentação. Planejamento do serviço 
de nutrição e dietética; aspectos físicos do serviço de nutrição e dietética; sistema de distribuição de 
refeições; serviços de alimentação hospitalar. Critérios para elaboração de cardápios. Saneamento e 
segurança na produção de alimentos e refeições. Gestão de estoque: curva ABC. Controle higiênico- 
sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC). Dietoterapia. Saúde 
Pública: avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial. Dietoterapia nas patologias do tubo 
gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e exócrino e vias biliares). Dietoterapia 
nas patologias renais. Dietoterapia nas patologias cardiovasculares. Dietoterapia na obesidade e 
magreza. Dietoterapia nas cirurgias digestivas. Dietoterapia na gravidez e lactação. Atenção 
nutricional ao idoso. Avaliação e internação de exames laboratoriais de rotina. Internação droga-
nutrientes. Dietoterapia pediátrica: avaliação nutricional; orientação nutricional nas síndromes 
diarréicas; orientação nutricional na recuperação do desnutrido, orientação nutricional nas afecções 
renais, orientação nutricional na obesidade, nas doenças gastroentestinais, nas cirurgias digestivas, nas 
pneumopatias, nas erosmatos do metabolismo. Terapia nutricional parenteral e enteral. Ética 
profissional. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica 
e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, 
Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais 
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MÉDICO CLÍNICO GERAL: Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; 
Parasitoses intestinais; Esquistossomose; Cefaléias; Febre de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera 
péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiênciacardíaca; Alcoolismo; Doenças 
sexualmente transmissíveis, Cardiopatia isquêmica;Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva 
crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; 
Hanseníase; Leishmaniose; AIDS;Infecção Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre 
reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais; Obesidade; 
Dislipidemias. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 
julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, 
Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal 
do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios 
e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 
avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da 
atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 
equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e 
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais 
 
MÉDICO DE FAMÍLIA – ESF: Política de Saúde: Modelo Assistencial. Programa/Estratégia de 
Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento, produção de 
vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros princípios da política nacional de humanização, 
programação de ações e construção de agenda compartilhada e educação permanente. A educação em 
saúde na prática do ESF. Sistema de informação da atenção básica. Noções Básicas de Epidemiologia: 
Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação do Médico nos programas 
Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à 
Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações 
Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças 
causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos; Doenças dos sistemas orgânicos; 
DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; 
Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da 
Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de 
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria; Emergências Médicas: Cardiovasculares, Respiratórias, 
Neurológicas, Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das 
doenças infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da 
Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e 
Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da ética na 
atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de feridas no domicílio. Controle da dor no 
domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas 
Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em 
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clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e 
corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes 
afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e 
cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão 
arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do 
trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC. Lei 
2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA: Anatomia e fisiologia do aparelho genital. Anamnese 
e exame ginecológico. Exames complementares em Ginecologia. Malformações genitais. Corrimento 
genital: etiopatogenia, diagnóstico e tratamento. Doenças sexualmente transmissíveis. Doença 
inflamatória pélvica aguda e tuberculose genital. Dismenorréia primária e secundária. Hemorragia 
uterina disfuncional. Prolapsos genitais. Incontinência urinária de esforço. Métodos contraceptivos e 
suas complicações. Climatério descompensado. Patologias benignas do colo uterino. Miomatose 
uterina. Endometriose: diagnóstico e tratamento. Câncer do colo uterino e do endométrio. Tumores 
malignos e benignos dos ovários. Lesões benignas e malignas das mamas. Abdome agudo em 
Ginecologia. Ética profissional. Código de Ética Médica; Deontologia. Procedimentos básicos dos 
julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; resoluções do Conselho Federal de Medicina, 
Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do Código Penal Brasileiro. Constituição Federal 
do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios 
e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; 
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Estratégia de 
avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Conceitos e critérios de qualidade da 
atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador, 
equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Principais problemas de saúde da população e 
recursos existentes para o enfrentamento dos problemas. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais 
  
MÉDICO PEDIATRA: Epidemiologia em saúde da criança. Diagnóstico de saúde da população 
infantil de uma comunidade. Organização do sistema de saúde/modelo de assistência à saúde-
população. Assistência farmacêutica á criança. Planejamento e execução de programas de atenção à 
saúde da criança (CD, IRA, Diarréia/TRO, Imunização, Aleitamento materno). Relação médico-
família-criança. Problemas comuns do ambulatório de cuidados primários em pediatria: alimentação 
da criança. Crescimento e desenvolvimento neuro-psico-motor. Dificuldades escolares, distúrbios da 
nutrição e metabolismo. Saúde bucal. Aspectos da gestação, parto e cuidados com o recém-nascido. 
Patologias do aparelho digestivo. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias em pediatria. Doenças 
respiratórias agudas e crônicas. Patologias do trato urinário. Anemias. Patologias cardíacas. Afecções 
cirúrgicas comuns da infância. Problemas dermatológicos na infância. Problemas ortopédicos mais 
comuns na infância.  Medicina do adolescente. Urgências em pediatria. Código de Ética Médica; 
Deontologia. Procedimentos básicos dos julgamentos disciplinares dos Conselhos Regionais; 
resoluções do Conselho Federal de Medicina, Crimes contra a saúde pública – Artigos 267 a 285 do 
Código Penal Brasileiro. Constituição Federal do Brasil de 1988. Organização dos serviços de saúde 
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no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; 
Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e 
enfoque estratégico. Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; 
Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, 
satisfação do usuário e do trabalhador, equidade. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 
Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos 
problemas. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais 
 
ODONTÓLOGO – ESF e ODONTOLOGO 20 h: Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco 
Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. Odontologia Legal. 
Odontopediatria e Ortondontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontologia. Materiais 
Dentários. Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos Integrados. Ética 
profissional, Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e 
diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica 
e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 
programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, 
Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais 
 
PSICÓLOGO: 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, 
Aprendizagem Social. Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde mental no 
Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença mental; 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; As Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e 
psicopatologia: a clinica da Saúde Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto 
Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de psicanálise e suas interfaces com a saúde 
mental; Psicologia e Educação. Transtornos de Personalidade. Organização dos serviços de saúde no 
Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema 
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: Situação atual, 
medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e 
enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. Lei 
2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Técnicas Fundamentais em Enfermagem: Registro de 
Enfermagem, com evolução do paciente, sinais vitais (TPR/PA), peso, altura, mobilização, higiene 
corporal, controle hídrico, administração e preparo de medicamentos; orientações pertinentes ao 
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autocuidado, promoção do conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Lei 
do exercício profissional: Decreto que regulamenta a profissão; código de ética do profissional de 
Enfermagem; Legislação do Sistema Único de Saúde. Saúde Pública: Participar da vigilância 
epidemiológica, imunizações, programas de atenção à saúde do adulto, mulher, criança e adolescente; 
conhecer doenças infecto parasitárias e demais patologias atendidas na rede básica; Atentar para a 
importância das ações educativas a respeito de higiene e saneamento básico e suas implicações com a 
saúde. Noções de Enfermagem Médico-cirúrgica: Assistência a pacientes portadores de doenças 
crônicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma, bronquite, pneumonia). Rotinas de 
esterilização, preparo de material e prevenção de infecção hospitalar. Noções de Enfermagem 
Materno-Infantil: Assistência ao pré-natal/pré-parto/puerpério; cuidados imediatos com recém-
nascido, e seu conforto, higiene, segurança e alimentação. Cuidados com recém-nascido filho de 
cliente com patologias de bases com diabetes mellitus e hipertensão arterial. Noções de Enfermagem 
em Pronto-Socorro: Reconhecer situações que envolvam pacientes em risco de vida, auxiliando-os 
com técnicas científicas; Ética profissional. Normas e diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Lei 
2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico dos Servidores Municipais. 

 
 

AGENTE DE CAMPO: Lei 8.142/90 – Controle Social e Financiamento do SUS. Processo saúde-
doença e seus determinantes/condicionantes; Promoção da saúde: conceitos e estratégias; Prevenção e 
promoção da Saúde: Visita Domiciliar  - Saúde e comunidade. Avaliação das áreas de risco ambiental 
e sanitário; Conceitos de  eficácia e eficiência e efetividade em saúde coletiva; Estratégia de 
avaliações em saúde: conceitos, tipos instrumentos e técnicas; Noções básicas de epidemiologia, meio 
ambiente e saneamento; Noções básicas de doenças como Leishmaniose Viceral e Tegumentar, 
Dengue, Malária, Esquistossomose, dentre outras. Coleta seletiva do lixo; Riscos ambientais: 
contaminantes (produtos químicos); Ética profissional ..Lei 2.253/2009 - Institui o Regime Jurídico 
dos Servidores Municipais 
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ANEXO II 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE SOCIAL. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar ações pertinentes às atividades de Assistência Social junto às unidades de  saúde do 
Município ou locais indicados  pela Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social;realizar 
atividades educativas e preventivas, individuais e coletivas;visitas domiciliares e outras ações e 
procedimentos atinentes à profissão   a serem definidas pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Assistência Social , participar da ações do programa ESF-Estratégias de Saúde da Família e todas as 
outras ações e procedimentos atinentes à profissão . 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: ENFERMEIRO   
 
ATRIBUIÇOES: 
 
Realizar procedimentos de enfermagem e demais ações pertinentes em pacientes junto às Unidades de 
Saúde do Município, ou locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
realizar atividades educativas e preventivas, individuais ou coletivas, visitas domiciliares; acompanhar 
internações hospitalares e/ou domiciliares;participar das ações do programa ESF- Estratégia de  Saúde 
da Família  e todas as demais ações pertinentes à profissão . 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: FARMACÊUTICO 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Exercitar tarefas diversas  relacionadas com a composição  e fornecimento medicamentos e outros 
preparados, análise de toxinas e substâncias de origem animal e vegetal, controlando e organizando as 
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atividades relacionadas à farmácia mantida pelo Município, de forma a cumprir com os dispositivos 
legais; responsabilizar-se pelos medicamentos sob sua guarda; controlar o estoque de medicamentos e 
colaborar na elaboração de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e toxicológicos;emitir parecer 
técnico a respeito de produtos e  equipamentos utilizados na farmácia, principalmente em relação a 
compra de medicamentos; controlar psicotrópicos e fazer os boletins de acordo com a vigilância 
sanitária;coordenar  a elaboração da relação de medicamentos padronizados pelo serviço de Saúde do 
Município, assim como sua revisão periódica; analisar o consumo e a  distribuição de medicamentos; 
elaborar  e promover  os instrumentos necessários, objetivando o desempenho adequando das 
atividades de armazenamento, distribuição, dispensação e controle de medicamentos pelas Unidades 
de Saúde;avaliar o custo  do consumo de medicamentos; realizar a supervisão técnico administrativo 
em Unidades de Saúde do Município no tocante a medicamentos e sua utilização; dispensar 
medicamentos e acompanhar a dispensação realizada  pelos funcionários subordinados, dando 
orientação necessária e iniciar o acompanhamento do uso(Farmacovigilância); realizar procedimentos 
técnicos administrativos no tocante a medicamentos a serem utilizados; acompanhar a validade dos 
medicamentos e seus remanejamentos; prestar assessoria na fiscalização e na área de vigilância 
sanitária e demais atribuições afins. 
 
 
 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: FISIOTERAPEUTA. 
 
ATRIBUIÇÕES: 
Realizar  procedimentos  de Fisioterapia em pacientes junto às unidade de saúde do Município ou 
locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; realizar atividades 
educativas e preventivas, individuais e coletivas, procedimentos domiciliares e em hospitais ,participar 
das ações do programa ESF-Estratégias de Saúde da Família e todas as demais ações e procedimento 
atinentes à profissão. 
 

 

CATEGORIA FUNCIONAL:MÉDICO GINECOLOGISTA e OBSTETRA. 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atendimento médico, procedimentos e demais ações pertinentes junto às unidades de saúde do 
Município ou locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; realizar 
atividades educativas e preventivas, individuais  e coletivas e outras ações pertinentes à profissão . 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO CLINICA GERAL 

ATRIBUIÇÕES: 



 

28 
 

 

Realizar atendimento médico , consultas, procedimentos e demais ações pertinentes junto às unidade 
de saúde do Município ou locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
realizar atividades educativas e preventivas, individuais e coletivas e outras ações pertinentes à 
profissão. 

 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL:MÉDICO DE FAMÍLIA-ESF 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atendimento médico, consultas, procedimentos e demais ações pertinentes junto às unidades 
de saúde do Município ou locais indicados pela secretaria Municipal de Saúde e Assistência 
Social;realizar visitas domiciliares e atividades educativas, preventivas, individuais e  
coletivas;participar das ações do ESF_Estratégias de Saúde da Família e outras ações  e  
procedimentos  pertinentes à profissão. 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO PEDIATRA. 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar atendimento médico, consultas, procedimentos e demais ações pertinentes junto às unidades 
de saúde do Município ou locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
realizar atividades educativas e preventivas, individuais e coletivas e outras ações pertinentes à 
profissão. 

 
CATEGORIA FUNCIONAL: NUTRICIONISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar procedimentos de nutrição  junto às escolas do Município e na Secretaria Municipal de Saúde 
e Assistência Social;realizar  atividades educativas e preventivas, individuais e coletivas e outras ações 
e procedimentos atinentes à profissão e serem definidas pelas Secretarias Municipais de Educação e da 
Saúde e Assistência Social; enfim todas as ações pertinentes ao programa alimentar da população. 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: ODONTÓLOGO-ESF 
ATRIBUIÇÕES: 

Realizar  procedimentos odontológicos em pacientes junto às unidades de saúde do Município ou 
locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social;realizar atividades educativas 
e preventivas, individuais e coletivas,visitas domiciliares;participar das ações do programa  
ESF_Estratégia de Saúde da Família  e todas as outras ações  e procedimentos  atinentes à profissão. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: ODONTÓLOGO- 20h 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar procedimentos odontológicos em pacientes junto às Unidades de Saúde do Município e os 
demais locais definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, realizar atividades 
educativas e preventivas, individuais e coletivas; participar de todas as atividades relativas à 
Odontologia e todas as demais ações e procedimentos atinentes à profissão. 
  
 
CATEGORIA FUNCIONAL:PSICÓLOGO 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar procedimentos psico-terapêuticos em pacientes  junto às unidades de saúde do Município ou 
locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; realizar atividades 
educativas e preventivas, individuais ou coletivas,visitas domiciliares , participar das ações do 
programa ESF-Estratégias de Saúde da Família e  todas as demais  ações pertinentes à profissão. 
 

CATEGORIA  FUNCIONAL: TÉCNICO EM  ENFERMAGEM 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar procedimentos de enfermagem e demais ações pertinentes em pacientes junto às unidades de 
Saúde do Município ou locais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência  
Social;realizar atividade educativas e preventivas, individuais e coletivas, outras ações e 
procedimentos  atinentes à profissão e serem definidas de SMSAS. 
 
CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 
                    
ATRIBUIÇÕES: 
    
  Preparar os pacientes    para as consultas, auxiliar o profissional   de Odontologia na execução das 
técnicas;ficar responsável pela esterilização e ordenamento do instrumental; participar de atividades de 
educação em saúde bucal; auxiliar nos programas de saúde;marcar consultas, manter  em ordem  o 
arquivo e fichário; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local do trabalho; executar o tratamento de descarte 
de resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; realizar visitas domiciliares, juntamente  
com outro membro da equipe; desenvolver atividades educativas sobre saúde bucal na comunidade, 
escolas, associações;participar das ações do programa  ESF –Estratégias de Saúde da Família e 
executar outras tarefas correlatas. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AGENTE DE CAMPO  
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Realizar atividades educativas e preventivas, individuais e coletivas; colocação de armadilhas; visitas 
periódicas; procedimentos e demais ações pertinentes à vigilância ambiental indicadas pela Fundação 
Nacional de Saúde-FUNASA, bem como as  ações do programa do  ESF-Estratégias de Saúde da 
Família e  os outros procedimentos atinentes à profissão a serem definidas pela Secretaria Municipal 
da Saúde e Assistências Social e todas as demais atividades afins.  
 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERÁRIO 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Realizar trabalhos braçais em geral como: carregar e  descarregar veículos em geral;transportar, 
arrumar  e elevar mercadorias, material de construção e outros; fazer mudanças, proceder a abertura de 
valas; efetuar serviços de capinas em geral;varrer e remover lixos em geral e detritos das ruas e 
próprios do Município;proceder a limpeza de oficinas, baias, gaiolas, depósitos de lixo e detritos 
orgânicos, inclusive em gabinetes sanitários públicos; recolher o lixo a domicílio, operando nos 
caminhões públicos; recolher lixo; auxiliar nas tarefas de construção, calçamento e pavimentação em 
geral; preparar argamassa;auxiliar no  serviço de abastecimento de veículos  e máquinas;auxiliar nos 
serviços de jardinagens, arborização , podas e reflorestamento em geral; cuidar de ferramentas, 
máquinas e veículos de qualquer natureza;executar tarefas afins. 
 

CATEGORIA FUNCIONAL: SERVIÇOS DE MECÃNICA 
 
ATRIBUIÇÕES: 
 
Executar trabalhos de mecânica em veículos e  em máquinas de diversas espécies; fazer a conservação 
de instalações mecânicas; fazer soldas elétricas e/ou a oxigênio; inspecionar e reparar veículos 
automotores e máquinas; reparar,reconstruir  e/ou substituir  válvulas, pistões, mancais, diferenciais e 
outras peças;esmerilhar e assentar válvulas, ajustar anéis de segmento, desmontar e montar caixas de 
mudanças, motores e outros; regular e ajustar motores e peças;fazer peças de pouca complexidade; 
fazer pequenos reparos de chapeação e executar todas as demais tarefas correlatas. 
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CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR DE FARMÁCIA 
 
ATRIBUIÇÕES 
 

Compreende o conjunto de atividades  destinadas a separar 
medicamentos e produtos afins de acordo com a  prescrição ou receita médica, sob 
orientação  do profissional farmacêutico como receber, conferir, organizar e 
encaminhar medicamentos e produtos correlatos; entregar medicamentos , 
produtos correlatos, e produtos afins nas Unidades de Saúde; separar requisições e 
receitas; providenciar, através  do sistema de informática, a atualização de entradas 
e saídas de medicamentos; fazer a transcrição da prescrição médica e executar 
todas as demais  atribuições correlatas e programas de saúde organizadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 
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ANEXO III 
CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA 

 
SERVIÇOS DE MECÂNICA 
 
Tarefa á ser executada: manuseio de Veículo referente à categoria “B” 
 
Critérios de avaliação: 
I – Verificação do veículo (pneus, água, óleo, bateria): 
Ótimo - 2,0 pontos 
Bom - 1,5 pontos 
Regular - 1,0 ponto 
Ruim - 0,5 pontos 
Péssimo - 0,0 ponto 
 
II – Identificação dos componentes do motor: 
Ótimo - 2,0 pontos 
Bom - 1,5 pontos 
Regular - 1,0 ponto 
Ruim - 0,5 pontos 
Péssimo - 0,0 ponto 
 
III – Identificador dos sistemas do motor: 
 
Ótimo - 2,0 pontos 
Bom - 1,5 pontos 
Regular - 1,0 ponto 
Ruim - 0,5 pontos 
Péssimo - 0,0 ponto 
 
IV – Produtividade: 
Ótimo - 2,0 pontos 
Bom - 1,5 pontos 
Regular - 1,0 ponto 
Ruim - 0,5 pontos 
Péssimo - 0,0 ponto 
 
V – Técnica/Aptidão/Eficiência: 
Ótimo - 2,0 pontos 
Bom - 1,5 pontos 
Regular - 1,0 ponto 
Ruim - 0,5 pontos 
Péssimo - 0,0 ponto 
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ANEXO IV 

 
FORMULÁRIO DE RECURSOS 

À 
SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO VALE DO BANDEIRANTES 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASCA - RS 
 
NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________ 
 
CARGO:____________________________________________________________________ 
 
TIPO DE RECURSO - (Assinale o tipo de Recurso) 
 

[_] CONTRA INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO Ref. Prova objetiva 

[_] CONTRA GABARITO PRELIMINAR Nº da questão:_______________________ 

[_] CONTRA RESULTADO PROVA OBJETIVA Gabarito Preliminar/Oficial: _____________ 

[_] CONTRA RESULTADO PROVA PRÁTICA Resposta Candidato: __________________ 

 
Justificativa do candidato - Razões do Recurso 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Reproduzir a quantidade necessária. Preencher em letra de forma ou digitar e entregar este formulário em 02 (duas) vias, uma via será 
devolvida como protocolo. 
 
Data: ____/____/____ 
 
 
_____________________________ 
 
Assinatura do candidato 
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