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EDITAL DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO 01/2013 
 
O MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, tendo instituído a Comissão Municipal Organizadora do Concurso Público, através 
da Portaria nº. 069/2013 de 19 de fevereiro de 2013, e em vista ao disposto no art. 37 da Constituição Federal acrescentado pela Emenda Constitucional nº 19/1998, 
na Lei Orgânica Municipal, nas pelas Leis Municipais Nºs. 023/2001 de 03 dezembro de 2001, 024/2001 de 03 dezembro de 2001, 001/2006 de 05 de janeiro de 2006 e  
01/2013 de 24 de janeiro de 2013 e nas demais leis que regem a espécie, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – 
TCM/BA, bem como as normas contidas neste Edital, TORNA PÚBLICO, que estarão abertas as inscrições do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS PARA O 
PROVIMENTO DE CARGOS do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro, além das que surgirem durante o prazo de validade do certame, 
constituindo a regulamentação do concurso na forma prevista no presente EDITAL E INSTRUÇÕES QUE O INTEGRAM, sob execução técnica e coordenação da empresa 
SOLUÇÃO.GOV – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA. 

 
01. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Os cargos, vagas, cargas horárias, vencimentos e escolaridades são os constantes do Anexo I deste Edital. 
1.2. Os valores das taxas de inscrição são os constantes do item 3.3 do presente Edital.  
1.3. O ingresso no cargo far-se-á na referência inicial dos cargos em questão, mediante a aprovação no Concurso Público e nomeação sob regime jurídico estatutário 
dos servidores públicos municipais, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em conformidade com as Leis supracitadas e as demais leis que regem o Município 
de Gentio do Ouro- Bahia. 
1.4. Ficam reservados 5% do total das vagas de cada cargo existente no ANEXO I e ANEXO II deste Edital, para os candidatos portadores de deficiência, desprezadas as 

frações inferiores a 01(um).  
1.5. O prazo de validade do concurso público será de 02(dois) anos prorrogável por igual período a critério da autoridade competente; 
1.6. O Concurso para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame para aferir conhecimentos e habilidades, será constituído de uma única etapa de 
aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos; 
     
02. DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
NÍVEL SUPERIOR (ENFERMEIRO, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO REGIME DE PLANTÃO, ASSISTENTE SOCIAL E CONTABILISTA). 
 
PORTUGUÊS: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação 
entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e 
não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao 
par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos 
mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao 
nome e ao verbo). Análise sintática da oração. Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise). O processo de coordenação e 
subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão, 
coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância). Semântica e Estilística.  

 
ENFERMEIRO (15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS E 25 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética e Código de Deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Teorias administrativas e enfermagem. Administração do 
serviço de enfermagem: características, objetivos, planejamento, organização, comando, controle, avaliação e treinamento em serviço. Enfermagem na auditoria dos 
serviços e da assistência. Anatomia, Fisiologia, Microbiologia, Embriologia, Farmacologia e Imunologia humana. Assistência à mulher: reprodução humana, diagnóstico 
de gravidez, modificações fisiológicas e psicológicas na gestação, gravidez de baixo e alto risco, pré-natal, trabalho de parto e puerpério (normal e patológico) e 
amamentação. Assistência de enfermagem no Parto e Puerpério, Planejamento familiar, DST. Assistência ao recém-nascido normal e prematuro e ao recém nascido de 
alto risco. Patologias do recém-nascido. Puericultura, controle de crescimento e desenvolvimento, saúde do escolar e saúde do adolescente. Enfermagem em saúde 
pública: doenças preveníveis por imunização: vacinas, (rede de frio, via de administração, validade, rede de frio e esquema do M.S); Doenças transmissíveis: medidas 
preventivas, diagnóstico diferencial, fisiopatologia, tratamento, controle e epidemiologia. Assistência de enfermagem a portadores de problemas clínicos: Assistência 
ao adulto e ao Idoso nas doenças crônico degenerativas, cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, endócrinas, gastrointestinais e urinárias; Assistência de 
enfermagem a pacientes com Insuficiência Renal Crônica (diálise e hemodiálise); Assistência de enfermagem a portadores de problemas cirúrgicos: Assistência de 
enfermagem no pré e pós-operatório e com necessidades de cuidados intensivos. Assistência de enfermagem em psiquiatria. Noções sobre doenças ocupacionais. 
Assistência de enfermagem ao paciente em situação de emergência/urgência. Atuação do enfermeiro no controle e prevenção das infecções hospitalares. Atuação do 
enfermeiro no processamento de materiais: Limpeza, desinfecção e esterilização: Conceitos, procedimentos, cuidados, tipos de esterilização, indicações. Papel do 
enfermeiro no processo de educação em saúde: importância, métodos, atuação, resultados. Sistematização da assistência de enfermagem. Consulta em enfermagem 
Anamnese, exame físico, diagnóstico e tratamento de enfermagem. Terminologia técnica, Feridas/curativos, Cálculo de medicação.  Políticas públicas em saúde e sua 
evolução histórica. Constituição da República Federativa do Brasil - Título VIII - Da ordem social – Capítulo I e II - Seção I e II. Lei Federal nº. 8.080/1990; Lei Federal nº. 
8142/1990. Portaria n.º 1863/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, 
respeitadas as competências das três esferas de gestão); Portaria n.º 1864/GM de 29 de setembro de 2003 (Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política 
Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território 
brasileiro: SAMU- 192); Resolução nº 1.672, de 29 de julho de 2003. Dispõe sobre transporte inter-hospitalar de pacientes e dá outras providências. Brasília/DF: n. 144, 
29 jul. 2003.  
 
MÉDICO GINECOLOGISTA (15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS E 25 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Estadiamento do câncer genital e mamário; Câncer do colo uterino; Hiperplasia endometrial; Carcinoma do endométrio; Câncer de 
ovário; Síndrome do climatério; Osteoporose pós-menopáusica; Distúrbios do sono no climatério; Acompanhamento do paciente sob reposição hormonal; Fisiologia 
menstrual; Amenorréia; Disfunção menstrual; Anovulação crônica; Dismenorréia; Síndrome prémenstrual; Endometriose; Hiperprolactinemia; Tumor de ovário com 
atividade endócrina; Citopatologia genital; Lesões 11 benignas da vulva e da vagina; Lesões benignas do colo uterino. Cervicites; Infecção do trato genital inferior pelo 
HPV:Diagnóstico e tratamento; Métodos moleculares de diagnóstico em patologia do trato genital inferior; Corrimento genital; Infecção genital baixa; Salpingite aguda; 
Dor pélvica crônica; Doenças benignas do útero; Prolapso genital e roturas perineais; Incontinência urinária de esforço; Infecção urinária na mulher; Bexiga hiperativa; 
Câncer de mama; Mamografia e USG (indicações, técnicas e interpretação); Lesões não palpáveis de mama: Diagnóstico e conduta; Terapêutica sistêmica do carcinoma 
de mama; Neoplasias benignas de mama: fibroadenoma, papiloma e tumores filodes; Alteração funcional benigna da mama; Mastites e cistos mamários; Fluxos 



                         

                        Estado da Bahia  
                        Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro  

 

             

3 

 

papilares; Mastalgias cíclicas e acíclicas; Procedimentos invasivos em mastologia; Ultra-som de mama: Indicação e técnica; Procedimentos invasivos dirigidos pela 
mamografia e ultra -som. Diagnóstico de Gravidez. Cuidados Pré-Natais. Abortamento. Gravidez Ectópica. Doença Hipertensiva da Gravidez. Hemorragias do Último 
Trimestre da Gestação.Complicações Clínicas da Gravidez. Anemia. Aids. Diabetes. Infecção Urinária. Parto Prematuro. Incompatibilidade Sanguínea Materno-Fetal. 
Assistência ao Parto. 
 
MÉDICO DERMATOLOGISTA (15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS E 25 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Diagnóstico das doenças da pele: principais tipos de lesão, disposição das lesões, distribuição das lesões, métodos diagnósticos; 
Dermatites: dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, eczemanumular, dermatites crônicas, dermatite esfoliativa generalizada, dermatite de 
estase, líquen simples crônico; Infecções da pele: doenças estafilocócicas, erisipela, foliculite, furúnculo, carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, 
eritrasma, hanseníase, leishmaniose, blastomicose; Micoses superficiais: infecções por dermatófitos, infecções por leveduras: candidíase, ptiríase versicolor; Infecções 
parasitárias: escabiose, pediculose, larva migrans; Dermatoviroses: verrugas, molusco contagioso; Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas: acne, 
rosácea, dermatite perioral, hipertricose, alopecia, pseudofoliculite da barba, cisto sebáceo; Erupções eritematoescamosas: psoríase, ptiríase rósea, líquen plano; 
Reações inflamatórias da pele: erupções por drogas, necrólise epidérmica tóxica, eritema polimorfo, eritema nodoso, granuloma anular, lúpus; Erupções bolhosas: 
pênfigo foliáceo e vulgar; Dermatite herpetiforme; Alterações da corneificação: ictiose, queratose, calosidades; Úlceras por pressão; Alterações da pigmentação: 
hipopigmentação: albinismo, vitiligo, hipopigmentação inflamatória, hiperpigmentação; Alterações da sudorese: miliária, hiperidrose; Tumores benignos: nevus, nevus 
displásicos, lipomas, angiomas, granuloma piogênico, queratose seborréica, dermatofibroma, queratoacantoma, quelóide; Tumores malignos: carcinoma basocelular, 
carcinoma espinocelular, melanoma, sarcoma de kaposi. 
 
MÉDICO REGIME DE PLANTÃO (15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS E 25 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde, na infância, na adolescência, na idade adulta 
e na velhice. Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso. Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica 
familiar. Reconhecimento e abordagem às crises familiares, evolutivas e não evolutivas, às disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade. 
Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a Comunidade. Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares. Estudos 
de prevalência e incidência de morbimortalidade e de indicadores de saúde na população. Principais patologias do recém nascido, principais doenças infecto 
contagiosas da infância. Principais doenças cirúrgicas da infância. Assistência à gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco. Diagnóstico e tratamento 
das afecções mais prevalentes do ciclo gravídicoıpuerperal. Assistência ao parto e puerpério normais. Cuidados ao recém nascido normal e condução da puericultura. 
Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial. Doenças cardiovasculares. Doenças respiratórias. Doenças renais. Doenças 
gastrintestinais. Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares. Doenças hematológicas. Doenças metabólicas. Doenças nutricionais. Doenças endócrinas. Doenças do 
sistema ósseo. Doenças do sistema imune. Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo. DST/AIDS – Medidas Preventivas e Diagnóstico Diferencial. Doenças 
parasitárias. Doenças neurológicas. Doenças de peleıTumorais. Urgências e Emergências. Epidemiologia e Saúde. Medicina Ambulatorial. Planejamento Familiar: 
Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno. Saúde da Mulher. Saúde da Criança. Saúde Mental. Saúde do Idoso. Diabete e Hipertensão. Alcoolismo e Tabagismo. 
Saúde do Trabalhador. Saúde Ocupacional e Ambiental. Acidentes por animais Peçonhentos. Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e 
Tratamento. Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e urgentes. Orientação pré e pósıoperatória das intervenções cirúrgicas mais simples. 
Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária. 
 
ASSISTENTE SOCIAL (15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS E 25 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Assistência Social e as esferas do Poder Público. Assistência Social: Definição, princípios, diretrizes e organização. Conselhos de 
Assistência Social. Formação profissional do assistente social na contemporaneidade. Desenvolvimento  Social e Políticas de Habitação. Educação popular e Serviço 
Social. Legislação específica da área da assistência social. Municipalização e descentralização da assistência social.  Participação social: Associação de moradores, 
Conselhos Municipais, Movimentos Sociais. Planejamento social. Elaboração, implementação, administração, monitoramento e avaliação da extrema pobreza. Pobreza 
urbana, favelização, migração. Políticas Sociais. A relação público x privado: as Organizações Não Governamentais (ONGS); e as Organizações Sociais de Interesse 
Público (OSCIP).  Políticas Sociais e direitos sociais. Políticas Sociais e  Serviço Social. O debate contemporâneo  sobre o Serviço Social: reflexões sobre teoria em suas 
relações com as demandas à profissão. Políticas Sociais e Direitos Sociais no Brasil: seus desdobramentos históricos e político-sociais. Políticas de governo para o 
desenvolvimento sustentável: Avaliação de Políticas Sociais. Pesquisa em Serviço Social à construção do conhecimento; metodologias qualitativas e sua aplicação pelo 
Serviço Social. Assistência social com a garantia de direitos. Estratégias e procedimentos teóricos metodológicos, instrumentais e técnicos em Serviços Sociais.  Serviço 
Social e movimentos sociais: concepção e suas expressões no Brasil. Processo de Trabalho e Serviço Social. Noções de administração: planejamento, organização e 
execução das atividades profissionais; trabalho em equipe. Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. Estatuto  do  Idoso.  Serviço Social e família. Trabalho 
interdisciplinar, redes sociais assistenciais. Princípios éticos e legislação  do exercício profissional. Conhecimento de tópicos atuais, relevantes e amplamente 
divulgados, em áreas diversificadas, como política e economia, entre outros. Noções básicas de informática: Windows, Word, Excel, Correio eletrônico. Conceito de 
Internet e Intranet. Ética Profissional. 
 
CONTABILISTA (15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS E 25 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTABILIDADE GERAL: Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios contábeis; 
Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial; fundamentos conceituais de ativo, passivo, receita e despesa; Procedimentos Contábeis Básicos: plano de 
contas, fatos contábeis, lançamentos e escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº a Lei 6.404/76 e suas alterações posteriores: Balanço 
Patrimonial, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor 
Adicionado. CONTABILIDADE PÚBLICA: Fundamentos legais e técnicos de Contabilidade Pública: conceito, objetivos, princípios; Planejamento: Plano Plurianual – PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA; Ciclo Orçamentário; Créditos Adicionais: classificação; Princípios Orçamentários; Sistemas 
Contábeis aplicados ao setor público e o plano de contas; Escrituração; Demonstrações Contábeis de que trata a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações posteriores; 
Classificações Orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa – classificação institucional, funcional-programática e econômica; Receita e 
Despesa extra-orçamentárias; Execução Orçamentária: fases da receita – previsão,  lançamento, arrecadação e recolhimento, e fases da despesa – programação, 
licitação, empenho, liquidação e pagamento; Restos a pagar; Dívida Pública e Dívida Ativa; Controle Interno e Externo da Administração Pública: conceito de 
controladoria e sua missão, controle externo pelo Tribunal de Contas e pelo Poder Legislativo. LEGISLAÇÃO: Lei Complementar Federal nº 101/2000 e suas alterações 
posteriores – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores – Lei de Licitações. Lei Federal nº 10.520/2002 – Institui no âmbito 
da Administração Pública a modalidade de licitação denominada pregão. Ética profissional. 
 
NÍVEL SUPERIOR EDUCAÇÃO (COORDENADOR PEDAGÓGICO, PROFESSOR DE LETRAS/PORTUGUÊS, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE INGLÊS E PROFESSOR FUNDAMENTAL I.) 
 
PORTUGUÊS: Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais. A função do "que" e do "se". Paródia e paráfrase. Texto literário e não-literário. Relação 
entre sentido e contexto: polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e 
não-verbal/língua escrita e língua oral/variação lingüística. Funções da Linguagem. Figuras de Linguagem. Ortografia - dificuldades da língua (a fim, afim/ a par, ao 
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par/acerca, a cerca/ ao invés, em vez, dentre outras). Emprego dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. Emprego da crase. Significação dos elementos 
mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos associados ao 
nome e ao verbo). Análise sintática da oração. Sintaxe de colocação dos pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise). O processo de coordenação e 
subordinação (emprego dos conectivos). Sintaxe de concordância: nominal e verbal. Sintaxe de regência: nominal e verbal. Elementos da textualidade: coesão, 
coerência, clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância). Semântica e Estilística. 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – (Para professor de todas as disciplinas) 1. Fundamentos da Educação; Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas; 3. 
Relações socioeconômicas e político-culturais da educação; 4. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; 5. A função social da escola; Inclusão 
educacional e respeito à diversidade; 6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 7. Didática e organização do ensino; 8. Saberes Escolares, processos 
metodológicos e avaliação da aprendizagem; 9. Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica; 10. Projeto Político 
Pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino; 11. Lei no 9394-1996 Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; Lei no 8069-1990- 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 12. lei nº 10.639-2003 História e Cultura Afro Brasileira e Africana; 13. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 2007. 
 
COORDENADOR PEDAGÓGICO (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fundamentos da educação: filosóficos, políticos, sócio-econômicos e culturais; História da educação no Brasil: período colonial, 
república, império, movimentos sociais e a educação no Brasil redemocratizado; Estrutura do sistema organizacional brasileiro: a) o ensino brasileiro, organização 
administrativa, didática e funcional, b) a educação na Constituição Brasileira e as perspectivas da LDB nacional; Legislação do ensino; Leis 4024/61, 5540/58, 5692/71, 
7044/82, 9394/96 e 11.114 de 20/06/2005; Objetivos dos diversos graus de ensino: infantil, fundamental, médio e superior; Planejamento educacional: a) conceitos e 
princípios, b) questões básicas no processo de planejamento: técnico, político e administrativo, c) etapas e níveis do planejamento educacional, d) instrumentos do 
planejamento educacional (plano, programa e projetos), e) política educacional brasileira: planos nacionais de desenvolvimento da Amazônia e planos setoriais de 
educação, f) órgãos do sistema de planejamento educacional brasileiro; Orientação educacional: conceitos, objetivos, princípios e funções; Supervisão: conceitos e 
fundamentação político-filosófica; Supervisão escolar e organização do trabalho pedagógico integrado: a ação supervisora no contexto das experiências curriculares 
nos diferentes níveis e modalidades de ensino; Concepção e reflexões sobre planejamento: a) conceitos, características e aspectos, b) princípios que orientam o 
planejamento, c) integração dos vários níveis em um só processo, d) planejamento educacional como um processo (sistêmico, dialético e participativo); Concepções e 
reflexões sobre o controle e avaliação do processo pedagógico: a) avaliação curricular, b) avaliação do ensino-aprendizagem, c) avaliação do desempenho docente; A 
dimensão técnica do trabalho pedagógico na perspectiva da supervisão escolar: a) tecnologias e suas utilizações no trabalho pedagógico: televisão, vídeo, informática, 
b) cotidiano da escola: conselho escolar, conselho de classe, projeto pedagógico. 
 
PROFESSOR DE LETRAS (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Interpretação de Textos. Aspectos gramaticais: fonética: vogais e consoantes, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e sílabas. 
Morfologia: classe das palavras - substantivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Estrutura das palavras: radical, afixos e 
desinências. Sintaxe: análise sintática. Frase. Oração. Período simples e composto. Parágrafo. Coordenação e subordinação. Termos essenciais da oração. Termos 
integrantes da oração: objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal e verbal; termos acessórios da oração: adjunto adnominal, adjunto 
adverbial, aposto, vocativo. Sintaxe de concordância: concordância nominal e verbal. Sintaxe de regência: regência nominal e verbal; sintaxe de colocação: colocação 
de pronomes. Ortografia. Acentuação. Emprego da crase. Pontuação. Semântica: significação das palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, parônimos, 
polissemia, denotação e conotação. Interpretação de textos. 
LITERATURA: Figuras de estilos; II – Gêneros literários; III – Escolas Literárias Brasileiras. Literatura de Informação . Barroco – com destaque para a obra de Gregório de 
Matos e Pe, Antônio Vieira. Arcadismo. Romantismo – Poesia. Introdução, características. As Gerações Românticas, Produções Literárias da 1º Geração com destaque 
para Gonçalves Dias. Produção Literária da 2º Fase , destaque Álvares de Azevedo. Produção Literária da 3º Fase com destaque para Castro Alves. Romantismo  prosa e 
teatro. Produção Literária com destaque para José de Alencar e Martins Pena. Realismo – Naturalismo. Introdução , Características, Produção Literária em Prosa com 
destaque em Machado de Assis e Aloísio de Azevedo . Parnasianismo. Introdução  Literária com destaque em Olavo Bilac. Pré – modernismo. Introdução , 
características e produção literária com destaque para Lima Barreto e Euclides da Cunha. Modernismo. 1º Fase – Semana de Arte Moderna e seu  representantes. 2º 
Fase – Prosa e Poesia , destaque para Jorge amado . Pós – modernismo. Introdução, Características e Produção Literária com destaque para João Cabral de Melo. 
 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 1. ARITMÉTICA E CONJUNTOS: Os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais); operações básicas, 
propriedades, divisibilidade, contagem e princípio multiplicativo. Proporcionalidade. 2. ÁLGEBRA; Equações de 1º e 2º graus; funções elementares, suas 
representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas; progressões aritméticas e geométricas; polinômios; números 
complexos; matrizes, sistemas lineares e aplicações na informática; fundamentos de matemática financeira. 3. ESPAÇO E FORMA: Geometria plana, plantas e mapas; 
geometria espacial; geometria métrica; geometria analítica. 4. TRATAMENTO DE DADOS: Fundamentos de estatística; análise combinatória e probabilidade; análise e 
interpretação de informações expressas em gráficos e tabelas. 5. MATEMÁTICA, SOCIEDADE E CURRÍCULO: Currículos de Matemática e recentes movimentos de 
Reforma. Os objetivos da Matemática na Educação Básica. Seleção e organização dos conteúdos para o Ensino Fundamental e Médio. Tendências em Educação 
Matemática (resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, história da matemática e mídias tecnológicas). 
 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: um espaço em transformação: Escola tradicional e escola 
contemporânea – caracterização;  Inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, professor-
educador-aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 
procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. Lei 9394/96.  Lei nº 10.639. 8. Lei nº 8.069/90. Meio Físico: ar, água e terra. Seres vivos: ecologia, célula, funções 
vitais. Sistemas biológicos. Noções de Física. Fundamentos de mecânica: termologia, eletricidade e ondas. 
 
PROFESSOR DE GEOGRAFIA (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: A evolução do pensamento geográfico e os novos paradigmas de ciência; As fontes e a evolução da concepção da natureza do 
homem e da economia na geografia: Os impactos da economia mundial sobre o meio ambiente e suas relações com a sociedade; Abordagem dos conceitos da 
geografia de paisagem, espaço, sociedade, região, território; Geopolítica da globalização: organismos internacionais, comércio internacional e desigualdades; 
Alfabetização e linguagem cartográfica; A cartografia nos diversos níveis de ensino; Orientação, localização e representação da terra; A divisão política, administrativa 
e o planejamento do território brasileiro; A divisão do espaço brasileiro segundo o IBGE; As regiões geoeconômicas brasileiras; Principais características econômicas e 
sociais das mesorregiões e microrregiões da Bahia; a diversidade sócio-cultural de BA; Conceitos demográficos fundamentais; Crescimento populacional; Teorias 
demográficas e desenvolvimento sócio-econômico; Distribuição geográfica da população; Estrutura da população; Migrações populacionais; O processo de 
industrialização e a urbanização brasileira e as conseqüências ambientais; Relação cidade e campo; A geografia agrária e as transformações territoriais no campo 
brasileiro; Agricultura e meio ambiente; Brasil, território e nação: A produção do espaço geográfico brasileiro, o Brasil e a nova ordem mundial e o Brasil no contexto 
regional; Organizações e blocos econômicos; Conflitos, problemas e propostas do mundo atual; Quadro natural (relevo vegetação, clima, solos e hidrografia) numa 
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perspectiva global, nacional e regional; clima e aquecimento global; Conservação, preservação e degradação ambiental no Brasil;  Políticas públicas e gestão 
ambiental no Brasil. Representações e práticas sociais em educação ambiental;  Espaço e turismo no ensino da geografia. 
 
PROFESSOR DE HISTÓRIA (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Capitalismo, imperialismo e liberalismo: o imperialismo e neocolonialismo; a formação territorial; a consolidação do capitalismo norte 
americano; a América Latina sob a hegemonia do capital; Revolução Russa; configuração do mundo contemporâneo: perda da hegemonia européia e a constituição de 
uma nova ordem internacional; relações internacionais e dinâmica interna da América Latina, ciência, tecnologia e sociedade contemporânea: a ordem republicana no 
Brasil. O capitalismo brasileiro e suas contradições: a questão fundiária; a sociedade brasileira contemporânea; atuais relações internacionais. O fato e o processo 
histórico. As comunidades antigas: incas, egípcios, gregos e romanos. Formação do mundo moderno; construção de uma nova ordem na Europa Ocidental; transição 
de feudalismo para o capitalismo; a montagem do sistema colonizador nas Américas e na Ásia; colonização das Américas; o sistema colonial brasileiro. Afirmação do 
capitalismo e do liberalismo; hegemonia do capital inglês; ciências e iluminismo; a economia política e seus fundamentos; a Revolução Francesa, a Revolução 
Americana e as independências na América Latina. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS(10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios metodológicos do Ensino da língua Inglesa. Leitura e interpretação de textos autênticos da língua inglesa tais como: 
jornalísticos e literários; Estrutura e Formação de Palavras: processos de derivação e composição de vocábulos; Antônimos, sinônimos, falsos cognatos; Aspectos 
morfo-sináticos; Substantivos (caso, número, gênero, concordância); Pronomes (classificação, uso, concordância); Adjetivos (classificação, concordância, posição, 
flexão); Advérbios (classificação, uso, posição na sentença); Conjunções (classificação, uso); Verbos (modo, aspecto, tempos, vozes); Preposições (uso, classificação, 
combinações nominais e verbais); Discurso direto e indireto; Sintaxe da sentença simples e complexa. 
 
PROFESSOR PEDAGOGIA/ LICENCIATURA (1º AO 5º) (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS  E 20 QUESTÕES 
ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: As diferentes concepções do processo de aquisição da leitura e da escrita. A formação do leitor/autor. As funções sociais da 
linguagem. As produções da leitura. Criação e análise de atividades integrando os vários tipos de linguagem do processo de interlocução: verbal-oral e escrita, não-
verbal-plástica, cênica, musical, gestual. A variabilidade lingüística nas modalidades escrita e falada, e suas variantes históricas, regionais, socioculturais, situacionais. 
Caráter criativo e produtivo da linguagem. Gêneros textuais. Elementos e relação da estruturação gramatical: o conteúdo semântico de aspectos morfossintáticos de 
Língua Portuguesa - os fonemas e grafemas da Língua Portuguesa. A convenção ortográfica. Classe das palavras. Estrutura e processo de formação das palavras. A 
frase e sua estrutura. O período e sua construção sintática: coordenação e subordinação. Metodologia da Matemática: Orientações Didáticas para o ensino da 
Matemática( na educação infantil e no 1º segmento do ensino fundamental). Sistema de Numeração Decimal. Números e Operações. Números Racionais. Espaço e 
Forma. Grandezas e Medidas.Tratamento da Informação. Metodologia das Ciências: Orientações Didáticas para o ensino de Ciências(na educação infantil e 1º 
segmento do ensino fundamental). Ambiente. Ser humano e Saúde. Recursos tecnológicos. Universo: Astros, Sistema Solar, o Sol como fonte de energia (luz e calor. 
Rochas e Solos: combustíveis fósseis. Ar Atmosférico: composição, relações com os seres vivos, os agentes de poluição, pressão e suas variações, ventos. Água: 
propriedades físicas e químicas, ciclo da água, poluição, relação com os seres vivos e tratamento da água. Meio Ambiente e Sociedade..Seres Vivos: biodiversidade, 
classificação em cinco reinos e caracterização geral dos filos quantos às funções vitais e representantes mais característicos. Biologia Humana: noções elementares de 
Anatomia e fisiologia humanas, métodos anticoncepcionais e ética (ecológica, cultural e social). Referenciais Curriculares da Educação Infantil e Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Metodologia de História e Geografia: Conteúdo Programático Orientações Didáticas para a educação infantil 
e para o 1º segmento do ensino fundamental do ensino de História e de Geografia: História local e do cotidiano.História das Organizações Populacionais.Orientações 
Didáticas para o ensino de Geografia. Estudo da paisagem local. As paisagens urbanas e rurais - suas características e relações.O espaço e o tempo na educação 
infantil..   
 
NÍVEL MÉDIO (TÉCNICO EM ENFERMAGEM, FATURISTA, AUXILIAR ADMIINISTRATIVO E RECEPCIONISTA). 
 
PORTUGUÊS: Classes de Palavras, texto , interpretação. Fonologia : ortografia - principais dificuldades ortográficas: emprego do z , s , ss , c , ç , g , gu , j , m , n , r e rr .; 
acentuação ; significação de palavras. Morfologia : utilização adequada dos pronomes pessoais do caso reto , obliquo , de tratamento , demonstrativos e possessivos ; 
utilização adequada das conjunções aditivas , adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas. Concordância verbal e nominal; sinais de pontuação. Problemas 
gerais da língua culta – forma e grafia de algumas palavras e expressões. Emprego correto de tempo e modos verbais. 
 
MATEMÁTICA: Problemas envolvendo números ordinais e multiplicativos. Funções e Equações de 1° e 2° grau. Quadrática. Teoremas. Geometria. Conjuntos. 
Trigonometria nos triângulos. Área de polígonos regulares. Progressões. Potenciação e Radiciação. Matemática Financeira. Análise Combinatória. Divisibilidade. 
Fatoração, MDC e MMC. Frações. Grandezas proporcionais. Razão.  Regra de três simples e composta. Números primos. Sistema métrico decimal.  
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Políticas públicas de saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (Lei Federal nº. 8.080/1990; Lei Federal nº. 
8142/1990); Ética e legislação em enfermagem: Princípios básicos de ética; Regulamentação do exercício profissional; Código de ética dos profissionais de enfermagem. 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção. Biossegurança; Administração de medicamentos (noções 
de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens 
gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dietas oral e enteral. Enfermagem médico-cirúrgica: 
Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema 
hematopoiético; Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: parada cardiorespiratória, corpos 
estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de 
enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e 
puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira 
Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Imunização básica na infância; Vigilância epidemiológica; Atenção à Saúde da criança e do adolescente, do adulto, da mulher e 
do idoso. 
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FATURISTA (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Fechamento das contas faturadas, geração e emissão de relatórios de exames feitos; patologia de pacientes e especialidades mais 
freqüentes ocorridas na instituição por tipo de convênios para a administração do hospital; Comparativos de diárias de pacientes; Controle de teto físico e financeiro 
do SUS; Faturamento de contas de todos os convênios; Controle do Faturamento do Hospital; Enviar e solicitação todos os documentos médicos e administrativos do 
Hospital. Sistemas Operacionais: conceitos básicos; gerência de processos; gerência de memória; gerência de arquivos; Windows: 98 / 2000 / XP. Internet e Intranet: 
características básicas; www; e mail; transferência de dados; protocolos; segurança; aplicativos de e-mail e de navegação; características básicas dos servidores. 
Microsoft Office 2000: Características básicas, manipulação, formatação, importação e exportação de dados, textos e tabelas. Principais processadores de textos e 
editores de planilhas eletrônicas para Windows (Word, Excel): características básicas; manipulação; formatação; importação e exportação de dados, textos e tabelas. 
SGBD: conceitos básicos sobre banco de dados; linguagem de manipulação de dados; relacionamentos; diagramas. Tecnologia de Informação: conceitos básicos; 
segurança da informação; procedimentos para backup.ériorotetico. SUS: princípios, diretrizes, normatização (Leis 8080 e 8142/90); Reorganização do serviço de 
Saúde. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Noções Básicas de Informática. Redação Oficial.  Conhecimento de arquivo, redação administrativa, carta comercial, requerimento, 
circular, memorando, ofícios, telegrama. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência. Noções gerais de relações humanas. Conhecimentos gerais das 
rotinas administrativas, noções de segurança do trabalho.  Conceito de Contabilidade Pública/Regimes Contábeis, conceito, princípios, regime de caixa e regime de 
competência. Orçamento Público, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. Princípios Orçamentários (programação, unidade, 
universalidade, anuidade, exclusividade, clareza e equilíbrio); Receita Pública / Despesa Pública, conceito, classificação (receita e despesa orçamentária e receita e 
despesa extra-orçamentária). Licitação (objetivo básico e modalidade de licitação), das dispensas e inexigibilidades de licitação. Empenho: ordinário ou normal, por 
estimativa e global; liquidação e pagamento. Ética profissional.   
 
RECEPCIONISTA (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Atribuições diárias da recepcionista: rotina de trabalho Eficácia profissional e administração de tempo Ambiente e particularidades 
do trabalho Procedimentos adequados quanto à correspondência Agenda-calendário; planejamento de recepções e atendimento eficiente; problemas que envolvem 
as relações de trabalho e importância das relações humanas. 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO(MOTORISTA CLASSE “B” e “D” E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS) 
 
PORTUGUÊS: Interpretação de textos; Ortografia / acentuação gráfica; Morfologia: substantivo / adjetivo / artigo / pronome / numeral / verbo / palavras invariáveis; 
Estrutura e termos de uma oração; Uso da crase; Pontuação; Redação Oficial / Tipos de formulários; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal. 

 

MATEMÁTICA: Números Inteiros: Operações e Propriedades; Múltiplos Divisores; Problemas; Números Racionais; Operações e Propriedades; Problemas Envolvendo 
as Quatro Operações nas formas Fracionárias e Decimais; Números e Grandezas Proporcional; Regra de três (Simples e Composta); Juros Simples e Descontos 
Simples; Equação do 1º Grau; Sistemas Métricos; Decimal e Não Decimal; Seqüências Numéricas; Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. 
 
MOTORISTA CLASSE  “B” e “D” (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimento das normas de trânsito segundo o Detran; Conhecimento técnico do carro; Conhecimento de textos alusivos às 
situações no trânsito; O atropelo e o código penal; Teste para renovação de carteira / assuntos; Código de segurança no trânsito; O motorista e a direção defensiva. 
 
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES ESPECIFICAS) 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Operar máquinas e equipamentos, implementos agrícolas e rodoviários, como: tratores, pás-mecânica, retroescavadeiras,  
motoniveladora , máquinas de  Beneficiamento agrícola e outros similares. Na operação e manutenção de máquinas e implementos rodoviários. 
 
NÍVEL ALFABETIZADO ( AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  E  CONZINHEIRA ) 
 
PORTUGUÊS: Interpretação de textos; Ortografia / acentuação gráfica; Morfologia: substantivo / adjetivo / artigo / pronome / numeral / verbo / palavras invariáveis; 
Estrutura e termos de uma oração; Uso da crase; Pontuação; Redação Oficial / Tipos de formulários; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal. 

 

MATEMÁTICA: Números Inteiros: Operações e Propriedades; Múltiplos Divisores; Problemas; Números Racionais; Operações e Propriedades; Problemas Envolvendo 
as Quatro Operações nas formas Fracionárias e Decimais; Números e Grandezas Proporcional; Regra de três (Simples e Composta); Juros Simples e Descontos 
Simples; Equação do 1º Grau; Sistemas Métricos; Decimal e Não Decimal; Seqüências Numéricas; Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES CONHECIMENTOS GERAIS) 
CONHECIMENTOS GERAIS: Os candidatos devem reconhecer e responder questões sobre: História do Brasil e de sua localidade; Fenômenos geográficos do Brasil; 
Nomes de países vizinhos ao Brasil e suas capitais (América Latina); Os estados brasileiros; Cidade / município / meio de vida / trabalho e salário. 
 
CONZINHEIRA (10 QUESTÕES DE PORTUGUÊS, 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA E 20 QUESTÕES CONHECIMENTOS GERAIS) 
CONHECIMENTOS GERAIS: Os candidatos devem reconhecer e responder questões sobre: História do Brasil e de sua localidade; Fenômenos geográficos do Brasil; 
Nomes de países vizinhos ao Brasil e suas capitais (América Latina); Os estados brasileiros; Cidade / município / meio de vida / trabalho e salário. 
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03. DAS INSCRIÇÕES 

 
3.1. As inscrições ficarão abertas no período de 11 a 22 de Março de 2013, através do site www.solucaogov.com.br. 
 
3.2. No período das inscrições o candidato deverá (procedimento): 
 
INSCRIÇÃO VIA INTERNET: 

 
(1) Será admitida inscrição via Internet, através do endereço eletrônico www.solucaogov.com.br, solicitada entre o dia 11  a 22 de março de 2013, observado o 

horário oficial de Brasília/DF.  
(2) A inscrição solicitada via internet, mediante preenchimento de requerimento específico somente será confirmada após o pagamento do boleto bancário 

gerado pelo sistema.  
(3) O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.solucaogov.com.br, e deve ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a 

conclusão do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição online.  
(4) O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 22 de março de 2013, no horário de atendimento das agências 

bancárias.  
(5) A solicitação de inscrição via Internet cujo pagamento for efetuado após a data estabelecida no subitem anterior não será aceita. 
(6) O candidato que se inscrever pela Internet não deverá enviar cópia do documento de identidade e CPF, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação 

dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei.  
(7) O comprovante de inscrição dos candidatos inscritos via Internet estará disponível no endereço eletrônico www.solucaogov.com.br após o acatamento das 

inscrições, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.  
(8) Para obter o comprovante de inscrição o candidato deverá informar o número do requerimento de inscrição e CPF.  
(9) A SOLUÇÃO.GOV não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
Ressalta-se que tal disposição só será válida se as falhas ocorridas não forem de responsabilidade dos organizadores. 

 
3.3 OUTRAS CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS INSCRIÇÕES: 

(1) O preenchimento incorreto dos dados do candidato na Ficha de Inscrição será de sua inteira responsabilidade, e invalidará a inscrição, uma vez que 
impossibilita o preparo do material personalizado de prova do candidato; 

(2) A taxa de inscrição está classificada de acordo com a escolaridade, segundo os valores específicos no quadro abaixo, para cada função técnica qualificada. 

 
Escolaridade Mínima requerida por cargo conforme ANEXO I e ANEXO II  Valor da Taxa de 

Inscrição 

Nível Alfabetizado R$ 25,00 

Nível Fundamental Completo e Incompleto R$ 30,00 

Nível Médio R$ 50,00 

Nível Superior  R$70,00 
 
 

(3) As taxas de inscrição destinam-se ao custeio das despesas do referido processo (planejamento, elaboração, aplicação, correção, processamento, fiscais, 
alimentação, deslocamento, publicações, dentre outras) 

(4) Não serão aceitas inscrições ou comprovantes de pagamento via e-mail, postal, fac-símile, condicional e/ou extemporânea. 
(5) Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de 

todos os requisitos exigidos para o Concurso. 
(6) O candidato que se inscrever para mais de um cargo será o único responsável pela duplicidade de inscrição, na hipótese de coincidência do horário da 

realização das provas, devera optar por uma das inscrições, sem direito ao ressarcimento das inscrições remanescentes. 
(7) Efetivada a Inscrição, não serão aceitos pedidos para qualquer alteração na ficha de Inscrição, bem como não haverá devolução da importância paga a título 

de ressarcimento das despesas com materiais e serviços em hipótese alguma. 
(8) Serão canceladas, a qualquer tempo, as inscrições, provas ou nomeação do Candidato, se verificadas falsidade de declaração ou irregularidade nas provas ou 

documentos.  
(9) Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto nos casos previstos em Lei municipal, conforme procedimentos descritos a seguir: 

 
 Os candidatos interessados em solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, que estiverem amparados pela legislação citada anteriormente, 

deverão preencher o requerimento de isenção disponibilizado na internet por intermédio do aplicativo de inscrição, conferi-lo, assina-lo e instruí-lo 
com cópias autenticadas ou cópias simples acompanhada das originais, dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS 
(paginas de contratos); Declaração do órgão de origem ou ultimo contracheque; e, documento de identidade. A Contratada disponibilizará locais para 
a entrega do requerimento de isenção. 

 
 Edital com a relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgado até o penúltimo dia para pagamento de inscrição, no endereço eletrônico 

disponibilizado pela Contratada; 
 

 As inscrições dos candidatos que tiverem seus pedidos de isenção deferidos serão custeadas pela Prefeitura; 
 

 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos do valor da taxa poderão efetivar sua inscrição no concurso, acessando o endereço 
eletrônico disponibilizado pela Contratada e imprimindo o boleto bancário no aplicativo de acompanhamento de inscrição, para pagamento até a 
data de vencimento; 
 

 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no 
item anterior, estará automaticamente excluído do concurso público. 
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3.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

(1) São reservados aos portadores de necessidades especiais o percentual 5% (cinco por cento) do total de vagas por cargo, especificados no ítem 1.4 do 
presente Edital. 

(2) Às pessoas portadoras de deficiência que pretenderem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso VIII do Art. 37 da Constituição Federal e 
Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto Nº. 5.296/2004, é assegurado o direito de inscrição no presente Processo Concurso desde que a deficiência de que 
são portadoras seja compatível com as atribuições objeto do cargo em provimento. 

(3) Consideram-se pessoas portadoras de deficiências aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4° do Decreto 3.298/99. 
(4) No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá declarar, na Ficha de Inscrição, essa condição e a deficiência da qual é portador, 

apresentando 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. O Laudo deverá ser em original ou cópia autenticada, o qual será retido e ficará 
anexado à Ficha de Inscrição. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha de Inscrição. 

(5) Enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 05/04/2012 em envelope fechado endereçado a 
SOLUÇÃO.GOV, com as informações abaixo: 
 

DESTINATÁRIO: SOLUÇÃO.GOV - Consultoria em Gestão Pública 

CEP: 40.820-020 

AV. TRANCREDO NEVES, Nº 274, BLOCO "A", SALA 112, SALVADOR-BA 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro - Bahia 

(LAUDO MÉDICO) 

NOME DO CANDIDATO:XXXXXXXXXXX 

CARGO:XXXXXXXXX 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXXX 

 
(6) Não serão consideradas deficiências os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. O 

candidato cego deverá solicitar, por escrito, condições especiais para submeter-se à prova e especificar o tipo de deficiência e o cargo em que se inscreveu. 
Os candidatos que não o fizerem até o término da inscrição, seja qual for o motivo alegado, não terão a prova especial preparada. 

(7) As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto 3.298/99, particularmente o seu art. 40, participarão do 
Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao 
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

(8) Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas aos portadores de deficiência, estas serão preenchidas por candidatos não portadores de 
deficiência, com estrita observância da ordem classificatória. 

(9) Os candidatos portadores de deficiência aprovados e classificados do concurso publico, serão avaliados por uma equipe multiprofissional, de acordo com o 
art. 43 do Decreto nº 3.298, de 20 de novembro de 1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/04, antes de sua nomeação; 

(10) A equipe multiprofissional de responsabilidade da contratante, emitirá parecer conclusivo, observando as informações prestadas pelo candidato no ato da 
inscrição, a natureza das atribuições para o cargo, a viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente de trabalho, a possibilidade de utilização, pelo 
candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente utilize e a classificação de doenças apresentadas; 

(11) As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais, devem permitir o desempenho adequado 
das atribuições especificadas para o cargo a que se candidatar; 

(12) A decisão final da equipe multiprofissional será soberana e definitiva; 
(13) As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso público, por contra-indicação 

na perícia médica ou por outro motivo, serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem de classificação; 
(14) Os candidatos aprovados que não preencherem os requisitos como deficientes, de maneira automática, sairão da lista destinada a deficientes e figurarão na 

lista de aprovados em ampla concorrência, com sua classificação respectiva. 
 
 

04. DO PROCESSO CONCURSO 

 
O Concurso será realizado em uma única  etapa e constará dos seguintes procedimentos: 
 
PROVA OBJETIVA PARA TODOS OS CARGOS 
 

1) Todo o candidato submeterá a uma Prova Objetiva, a ser elaborada de modo a abranger as capacidades de compreensão, aplicação, análise e síntese, 
privilegiando a reflexão e o raciocínio, sendo em número de 40 (quarenta) questões inéditas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A, B, C, D e 
E), com uma única resposta correta por questão, com duração de 04 (quatro) horas; 

2) A Prova Objetiva é elaborada de acordo com os conteúdos constantes do programa que, para todos os efeitos legais, integram o Edital. Não haverá 
indicação de bibliografia. 

3) Cada Prova Objetiva valerá de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, de caráter eliminatório e classificatório. Serão divididos os 100 (cem) pontos pelo número de 
questões que compõe a prova escrita, considerando-se habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos.  

4) Somente serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta pontos) de acertos do total da prova, não havendo 
possibilidade de aproximação de notas. 
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05. DA CONFIRMAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS E DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 

 
1) A relação de candidatos inscritos por cargo, com o local de aplicação da prova poderá ser confirmada no endereço eletrônico www.solucaogov.com.br, a 

partir do dia 28 de março de 2013, de acordo com o cronograma. 
2) O candidato somente fará a prova se munido de documento de identificação com foto, não sendo aceitos fotocópias, mesmo que autenticadas, ou 

qualquer outro documento sem validade legal ou sem foto. 
3) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 

de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, 
com clareza, a identificação do candidato. 

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

5) A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do 
portador. 

6) Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 5.1. deste edital, 
não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Concurso. 

7) As provas serão realizadas no Município de GENTIO DO OURO, na data, horário e local a serem publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e 
através da Internet no endereço eletrônico www.solucaogov.com.br. O candidato deverá a partir do 7º (sétimo) dia útil do encerramento das inscrições 
obter informações quanto ao local da prova. É de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta da data, local e horário de realização das 
provas. 

8) A SOLUÇÃO.GOV e a Prefeitura Municipal de GENTIO DO OURO publicarão no site www.solucaogov.com.br e no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, 
ato convocatório informando o local, data e horário de realização das provas, sendo o dever do candidato observar o ATO CONVOCATÓRIO no período de 
sua publicação. 

9) Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de local e horário da prova, nem do gabarito e do resultado. 
10) O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o 

seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, comprovante de inscrição e documento de identificação original. 
11) Não será permitida a entrada de candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos portões. 
12) Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento, seja qual for o motivo que tenha determinado a ausência do candidato, implicará 

na sua eliminação automática. 
13) Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Concurso. 
14) Na ocorrência de eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, data de nascimento etc, o candidato deverá solicitar ao 

fiscal de classe a devida correção no dia da prova, que será constado em Ata.  
15) O tempo de duração da prova será de 04 (quatro) horas. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas. 
16) O candidato que porventura sentir-se mal durante a realização da sua prova, poderá interrompê-la até que se restabeleça no próprio local de realização 

das provas. Caso o candidato não se restabeleça para terminar sua prova dentro do horário estabelecido, estará eliminado do Concurso. 
17) Após resolver todas as questões da prova, o candidato deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, na Folha de 

Respostas, onde será de sua inteira responsabilidade o preenchimento correto, que deverão ser preenchidas conforme as instruções específicas no 
Caderno de Questões, contidas também na própria Folha. Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de 
inteira responsabilidade do candidato. São consideradas marcações incorretas: dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campos de 
marcação não preenchida integralmente, marcação ultrapassando o campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul.  

18) Os fiscais da sala não estão autorizados a fazer retificações de qualquer natureza nas instruções ou no enunciado das questões da prova. Se o próprio 
coordenador de prédio, reconhecido por um dístico bem visível, não percorrer pessoalmente as salas, avisando sobre alguma alteração, o candidato não 
deverá fazer nada que contrarie o que especifica o seu caderno de provas. 

19) No dia de realização das provas não serão fornecidas por qualquer membro da coordenação de aplicação destas, informações referentes ao seu conteúdo 
e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

20) Durante a realização das provas, não será permitida a comunicação entre os candidatos e nem a utilização de máquinas calculadoras, aparelhos 
eletrônicos (bip, telefone celular, players, receptor, gravador) e outros equipamentos similares, livros, anotações, impressos. 

21) A SOLUÇÃO.GOV recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados acima no dia de realização das provas. Caso seja necessário o 
candidato portar algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela 
SOLUÇÃO.GOV. Aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do 
despertador caso esteja ativado. 

22) Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação. 
23) A SOLUÇÃO.GOV não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, 

nem por danos a eles causados. 
24) Ao término da prova, o candidato deverá devolver ao fiscal o Cartão-Resposta DEVIDAMENTE ASSINADO, esclarecendo que por razões de segurança, a 

SOLUÇÃO.GOV fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões aos candidatos, somente com o decurso de 01 (uma) hora do início da prova. Não será 
permitida a saída da sala no local de prova antes do prazo estabelecido de 01 (uma) hora do início da prova. 

25) Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do prédio escolar, sendo terminantemente proibido de fazer 
contato com candidatos que ainda não terminaram a(s) prova(s), sob pena de ser excluído do  Concurso. 

26) A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados, considerados para esse efeito, exclusivamente, as respostas 
transferidas para o Cartão-Resposta. 

27) Aos portadores de deficiência serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender das necessidades específicas e de prévia solicitação no ato da 
inscrição, cabendo à coordenação do Concurso o cumprimento das demais condições do Edital. 

28) O Gabarito para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado pela SOLUÇÃO.GOV até o 2º (segundo) dia útil após a realização da respectiva 
prova. 

 

É de responsabilidade do Candidato a entrega do Cartão-Resposta ao fiscal antes de sair da sala de provas, para devida conferência.  Caso não seja devolvido, o 
candidato estará sumariamente eliminado do Processo Concurso, sem direito a recurso ou reclamação posterior.  
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5.2 CASOS ESPECIAIS 

 
O Candidato que estiver hospitalizado na sede do Município de Gentio do Ouro deverá comunicar à Comissão Organizadora do Concurso e/ou ao Coordenador local, 
até 24 horas antes da realização das provas esse seu estado. Para tanto, o seu representante deverá comparecer, apresentando documento oficial de identidade e 
munido de: 

 Atestado do médico que esteja acompanhando o Candidato, declarando a impossibilidade de locomoção e atestando que o Candidato tem condições de 
ler, redigir e marcar a Folha de Respostas. 

 Autorização do hospital para acesso do(s) fiscal(is) no horário de realização das provas; 
 Documento de Identidade do Candidato (o mesmo apresentado no ato da inscrição); 
 Dados constantes no Cartão de Informação: número de inscrição, estabelecimento e sala de realização das provas em questão; 
 Informações referentes ao local do internamento. 
 Caso o Candidato não apresente estas condições, a SOLUÇÃO.GOV não autorizará a aplicação da prova; 
 O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este 

atendimento, conforme previsto no Artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, no ato da inscrição, 
indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição via internet quais os recursos especiais necessários. As condições específicas disponíveis 
para realização da prova objetiva são: prova em braile, prova ampliada (fonte 24), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou 
tempo adicional (somente para os candidatos portadores de deficiências) para realização da prova objetiva, de até 1 (uma) hora. O candidato portador 
de deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova objetiva deverá requerê-lo, com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência, no prazo estabelecido no subitem 3.4 (5) deste Edital. 

 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova objetiva poderá solicitar este atendimento indicando claramente no 
Formulário de Solicitação de Inscrição via internet a opção lactante, e deverá enviar certidão de nascimento do lactente, cópia simples, via SEDEX com 
AR (aviso de Recebimento) até o dia 30/03/2012 em envelope fechado endereçado a SOLUÇÃO.GOV com as informações abaixo: 

 

DESTINATÁRIO: SOLUÇÃO.GOV - Consultoria em Gestão Pública 

CEP: 40.820-020 

AV. TRANCREDO NEVES, Nº 274, BLOCO "A", SALA 112, SALVADOR-BA 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro – Bahia 

(LAUDO MÉDICO) 

NOME DO CANDIDATO:XXXXXXXXXXX 

CARGO:XXXXXXXXX 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXXX 

 
 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela 

guarda do lactente; 
 Ao acompanhante não será permitido à utilização de agendas eletrônicas, telefones celulares, gravador ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos 

ou de comunicação durante a realização do certame; 
 A candidata que necessitar amamentar, mas estiver sem acompanhante, será impedida de realizar a prova objetiva; 
 Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova 

objetiva; 
 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de prova, acompanhada de uma fiscal; 
 Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, o lactente e uma fiscal, sendo vedada a permanência de quaisquer outras 

pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata; 
 O envio desta solicitação não garante ao candidato o atendimento especial. O pedido será deferido ou indeferido pela SOLUÇÃO.GOV, após criteriosa 

análise da solicitação que encaminhará o pedido de atendimento especial a Comissão Especial do Concurso Público para análise e posterior ratificação. 
 

5.3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
Será desclassificado o candidato que: 
 
5.3.1. Não estiver presente na sala de provas no horário determinado para o início da Prova Objetiva de Conhecimentos; 
5.3.2. Apresentar Laudo Médico falso ou incompatível com a deficiência alegada ou, ainda, quando a Perícia Médica entender que a deficiência atestada é 

incompatível com o desempenho das atribuições do cargo. 
5.3.3. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
5.3.4. Comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 
5.3.5. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo sem o acompanhamento do fiscal; 
5.3.6. Iniciadas as provas, retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos; 
5.3.7. Tiver procedimento inadequado ou descortês para com qualquer dos executores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; 
5.3.8. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
5.3.9. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata e for responsável por falsa identificação pessoal; 
5.3.10. Não preencher qualquer um dos requisitos previstos no presente Edital para investidura no Cargo; 
5.3.11. Obtiver nota inferior a 50 (cinqüenta) pontos na prova aplicada; 
5.3.12. O candidato que não assinar o cartão-resposta. 
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06. DO RECURSO 

 
6.1. O recurso será protocolado no Prédio da Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro, dirigido a SOLUÇÃO.GOV, em duas vias (original e cópia) acompanhada 
conforme o caso, de cópia de documento que entenda pertinente. É facultado ao candidato recurso no prazo de 01 (um) dia após a publicação do gabarito parcial das 
provas objetivas. 
6.2. O recurso somente será recebido e examinado quando a decisão recorrida decorrer de erro material ou de omissão objetivamente constatada, sendo aplicável, 
inclusive, como único fundamento no questionamento de resposta considerada correta pela Comissão Organizadora do Concurso. 
6.3. Será liminarmente rejeitado qualquer recurso protocolizado (protocolado) fora do prazo e que não discrimine de forma analítica o objeto da impugnação, 
cabendo recurso tão somente quanto a erro material. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado neste Edital.  
6.4. Não será conhecido o recurso que apresente fundamentação deficiente ou não traga delimitadas as matérias objeto de impugnação. 
6.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo com indicação do nome do Concurso, nome do candidato, número de inscrição, cargo que 
está concorrendo e assinatura, conforme modelo no site www.solucaogov.com.br. 
6.6. O recurso deverá ser:  
 Apresentado em folhas separadas para questões/itens diferentes;  
 Possuir argumentação lógica, consistente e com citação da bibliografia;  
 Interposto e protocolado, impreterivelmente, no local e período determinado no item 6.1.;  
 Entregue em duas vias (original e cópia); 
6.7. Acatado recurso, quanto ao Gabarito, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) à todos os candidatos presentes. 
 
6.8. Na hipótese de alteração do gabarito preliminar, por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo 
gabarito. 
6.9. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
6.10. A eliminação do candidato em razão de não-comparecimento à prova ou a sua expulsão da sala de prova em razão de comportamento indevido, não poderá ser 
objeto de recurso. 
 
07. DO JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 
7.1. Somente serão habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos do total da prova. 
7.2. A classificação final dos candidatos será obtida através da média dos escores brutos, convertidos em notas na apuração final. 
7.3. Serão considerados aprovados no Concurso os candidatos que prestaram as provas previstas para os cargos aos quais concorreram que não tenham sido 
eliminados e que tenham sido classificados em classificação decrescente e correspondente ao número das vagas oferecidas para cada cargo. 
7.4. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que obtiver: 
7.4.1. Candidato de idade mais elevada (Parágrafo Único do Art. 27 da Lei Federal N° 10.741 de 1° de Outubro de 2003). Persistindo o empate, terá preferência 
sucessivamente o candidato que: 
7.4.1.1 Maior número de pontos na disciplina Especifica da Área; 
7.4.1.2 Maior número de pontos na disciplina de Português; 
7.4.1.3 Sorteio Público realizado pela Comissão Especial do Concurso, com a presença dos candidatos empatados. 
7.5. A Comissão Organizadora do Concurso publicará os resultados por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de GENTIO DO OURO, no endereço 
eletrônico www.solucaogov.com.br e/ou publicação em jornais e outros meios de comunicação. 
7.6. Os candidatos habilitados portadores de deficiência física serão relacionados separadamente. 
7.7. Caso não haja candidatos portadores de deficiência aprovados, a vaga reservada será destinada ao restante dos candidatos, de acordo com a ordem de 
classificação. 
 
08. DO PROVIMENTO 

 
8.1. A aprovação em Concurso não cria direito à nomeação, mas essa, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos. 
8.2. A convocação obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados, de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal. 
8.3. Os candidatos convocados deverão satisfazer todos os requisitos exigidos no Edital de Convocação, no prazo assinalado, sob pena de preclusão do seu direito de 
nomeação e posse no cargo público em que foi classificado. 
8.4. Somente poderá tomar posse o candidato que apresentar a prova de sanidade física e mental, atestada por junta médica previamente designada pela Comissão 
Permanente do Concurso. 
8.5. O candidato que nomeado que não se apresentar no local e prazos estabelecidos, será eliminado do Concurso; 
8.5.1 Os candidatos classificados, excedentes às vagas ofertadas, serão mantidos em cadastro durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser 
nomeados em função da disponibilidade de vagas; 
8.5.2 Uma vez nomeado e não aceitado a vaga ofertada, o candidato perderá o direito a vaga ofertada; 
8.5.3 O candidato nomeado apresentar-se-á para a posse e exercício às suas expensas. 
8.6. A convocação para a nomeação, bem como todos os atos do presente Concurso, serão publicados no site  www.solucaogov.com.br  e/ou publicação em jornais e 
outros meios de comunicação( Diário Oficial dos Municípios do Estado da Bahia) e registradas no livro próprio dos atos do Poder Executivo; 
8.7. O Provimento dos cargos e vagas constantes dos Anexos I e II deste edital, dar-se-á, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, para as unidades 
administrativas integrantes da estrutura organizacional desta Prefeitura, situadas na Sede, Zona Rural, Distritos e/ou Povoados, observadas as imperiosas 
necessidades dos serviços.   
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
9.1. O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital só poderá ser investido no cargo se atendidas às seguintes exigências: 
 

1) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal. 

2) Estar em gozo de direitos políticos. 

http://www.solucaogov.com.br/
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3) Estar quite com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovante de votação ou certidão da Justiça Eleitoral. 
4) Apresentar Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de candidato do sexo masculino. 
5) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da posse. 
6) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo avaliado por médico especializado. 
7) Apresentar documentação comprobatória da escolaridade mínima exigida, consoante o disposto no anexo I deste edital, sendo Diploma, deve ser 

devidamente registrado, de conclusão de Curso Superior na área de inscrição do candidato ou diploma obtido em Ensino Médio e Certificado de conclusão 
do Ensino Fundamental para os cargos que exigem apenas este nível, qualquer caso acompanhados dos respectivos históricos escolares. O Diploma deve 
referir-se a curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação/MEC, e respectivos Conselhos Federais, e/ou Nacionais e Conselho Estadual de 
Educação – CEE. 

8) Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público da esfera Federal, Estadual e Municipal. 
9) Não registrar antecedentes criminais. 
10) Preencher e comprovar todos os requisitos básicos para investidura no cargo exigidos neste Edital. 
11) Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação. 
12) Cumprir as determinações deste Edital. 

 

No ato da inscrição não serão solicitados comprovantes das exigências contidas neste Edital, no entanto, o candidato que não comprovar quaisquer dos 
requisitos solicitados, na data e local que vierem a ser determinados pela Prefeitura Municipal, importará insubsistência da inscrição, nulidade de aprovação ou 
classificação e perdas dos direitos decorrentes, e que implicará, automaticamente, a eliminação do candidato(a) do Concurso. 

 
9.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Concurso, perante a Prefeitura Municipal, o candidato que não o fizer até o segundo dia útil, após a 
publicação do mesmo. 
9.3. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer do Concurso, mesmo que só verificada 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso, anulando todos os efeitos decorrentes de sua inscrição. 
9.4. A Prefeitura Municipal aproveitará os candidatos aprovados em número estritamente necessário ao atendimento de suas necessidades, não havendo, portanto, 
obrigatoriedade de preenchimento imediato de todas as vagas; 
9.5. Quaisquer informações adicionais sobre o Processo Concurso serão obtidas no prédio da Prefeitura Municipal, na Comissão Especial do Concurso ou na 
SOLUÇÃO.GOV.  
9.6. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação neste Concurso, valendo, para esse fim, a homologação pública. 
9.7. O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o candidato conhece as presentes instruções e de que aceita as condições do Concurso, estabelecidas na 
legislação deste Edital. 
9.8. A Prefeitura Municipal de GENTIO DO OURO e a SOLUÇÃO.GOV não se responsabilizam por equívocos eventualmente cometidos pelo candidato, POR DEIXAR DE 
LER ESTE EDITAL DO CONCURSO. 
9.9. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este Concurso através das publicações 
efetuadas no local de costume da Prefeitura ou na Imprensa Oficial do Município, se houver. 
9.10. O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Prefeito Municipal, publicado no Diário Oficial  e nos 
endereços eletrônicos www.solucaogov.com.br,  em duas listas, por Cargo, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os 
candidatos, inclusive a de pessoas com deficiência e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência. 
9.11. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser 
respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela Prefeitura Municipal nos endereços eletrônicos 
www.solucaogov.com.br. 
9.12. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo em virtude de Concurso Público adquire estabilidade após três anos de efetivo exercício. Ao entrar em 
exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua 
aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de avaliação por comissão especial designada através de decreto executivo para esse fim, com vista à aquisição da 
estabilidade. 
9.13. Para os candidatos nomeados e empossados não será possível a cessão para outros órgãos públicos enquanto não adquirida a estabilidade, o que se dará após 
três anos de efetivo exercício do cargo de provimento efetivo para o qual foi aprovado no Concurso Público, nos termos do Art. 41 da Constituição Federal. 
9.14. Os casos omissos até a publicação final do Concurso serão resolvidos pela Comissão do Concurso e, após a publicação do resultado final, pelo Chefe do Executivo 
da Prefeitura. 
9.15. O Concurso público será planejado e executado pela ORGAL – Consultoria Organizacional Contábil e Administrativa Ltda, tendo como nome fantasia 
SOLUÇÃO.GOV. 
9.16. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO - BAHIA, EM 05 DE MARÇO DE 2013. 

 
IVONILTON VIEIRA DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL 2013 
 

CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA LOCAL 

Período de Inscrições dos 
candidatos 

11 a 22 de Março de 2013 
Prédio da Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro  

Divulgação da relação de 
candidatos inscritos e do local 
de realização das provas 
objetivas 

28/03/2013 

Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Gentio 
do Ouro e no endereço eletrônico. 
www.solucaogov.com.br 

Realização da Prova Objetiva 14/04/2013 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Gentio 
do Ouro e no endereço eletrônico. 
www.solucaogov.com.br 

Publicação do Gabarito Parcial 16/04/2013 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Gentio 
do Ouro e no endereço eletrônico. 
www.solucaogov.com.br 

Prazo para interposição de 
recursos sobre o gabarito da 
Prova Objetiva 

17/04/2013 
Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro  

Resultado da Prova Objetiva 25/04/2013 
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Gentio 
do Ouro e no endereço eletrônico. 
www.solucaogov.com.br 

Prazo para interposição de 
recursos sobre o resultado da 
Prova Objetiva 

26/04/2013 
Prefeitura Municipal de Gentio do Ouro 

Resultado Final da Prova 
Objetiva 

29/04/2013 
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Gentio 
do Ouro e no endereço eletrônico. 
www.solucaogov.com.br 

Homologação do Resultado 
Final 

30/04/2013 
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Gentio 
do Ouro e no Diário Oficial do Município. 

 
 
O cronograma supra, poderá por iniciativa da Comissão, ser antecipado ou prorrogado, devendo para tanto, ser publicado no Edital contendo prorrogação ou 
antecipação de quaisquer das datas, no local de costume de publicação dos atos oficiais, na hipótese de tratar-se de aplicação de provas. A íntegra deste Edital 
encontra-se fixada nos locais de costumes de publicação dos atos oficiais da Prefeitura e no local da inscrição. 

 

IVONILTON VIEIRA DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.solucaogov.com.br/
http://www.solucaogov.com.br/
http://www.solucaogov.com.br/
http://www.solucaogov.com.br/
http://www.solucaogov.com.br/
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ANEXO I 
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS E ESCOLARIDADES. 

SEDE 
 
Cód. Cargo Local Vagas Carga 

Horária 
Vencimento Escolaridade 

01 Enfermeiro Secretaria de 
Saúde (Hospital 

Municipal) 

01 40h 2.200,00 Nível Superior Completo e registro 
no órgão competente. 

02 Médico Ginecologista Secretaria de 
Saúde (Centro de 

Saúde) 

01 20h 4.000,00 Curso superior em Medicina. Título 
de Especialista na área. Registro 
no Conselho Regional de 
Medicina. Anuidade do Conselho 
da categoria atualizada. 

03 Médico (Regime Plantão) Secretaria de 
Saúde (Hospital 

Municipal) 

03 24h 4.000,00 Curso superior em Medicina. Título 
de Especialista na área. Registro 
no Conselho Regional de 
Medicina. Anuidade do Conselho 
da categoria atualizada. 

04 Técnico em Enfermagem Secretaria de 
Saúde (Hospital 

Municipal) 

09 40h 800,00 Nível Médio Completo, Curso 
Técnico em Enfermagem. 

05 Motorista Classe D Secretaria de 
Saúde (Hospital 

Municipal) 

03 40h 750,00 Nível Fundamental Incompleto 
CNH  “D”. 

06 Motorista Classe D Secretaria de 
Transporte 

06 40h 750,00 Nível Fundamental Incompleto 
CNH  “D”. 

07 Motorista Classe B Secretaria de 
Transporte 

01 40h 678,00 Nível Fundamental Incompleto 
CNH  “B”. 

08 Cozinheiro Secretaria de 
Saúde (Hospital 

Municipal) 

02 40h 678,00 Alfabetizado 

09 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Secretaria de 
Saúde (Hospital 

Municipal) 

03 40h 678,00 Alfabetizado 

10 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Escola Municipal 
Cézar Borges 

01 40h 678,00 Alfabetizado 

11 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Creche Iêda 
Barrados 

03 40h 678,00 Alfabetizado 

12 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Centro 
Educacional 

Municipal Gentio 
do Ouro 

02 40h 678,00 Alfabetizado 

13 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Escola Municipal 
Luiz Viana Filho 

01 40h 678,00 Alfabetizado 

14 Recepcionista Secretaria de 
Educação 

01 40h 678,00 Nível Médio Completo + 
Conhecimento em informática. 

15 Recepcionista Secretaria de 
Saúde (Hospital 
Municipal) 

01 40h 678,00 Nível Médio Completo + 
Conhecimento em informática. 

16 Auxiliar Administrativo Secretaria de 
Saúde (Hospital 
Municipal) 

01 40h 678,00 Nível Médio Completo + 
Conhecimento em informática. 

17 Assistente Social Secretaria de 
Saúde  

01 30h 1.500,00 Nível Superior Completo e registro 
no órgão competente. 

18 Professor de Letras / 
Português 

Centro 
Educacional 

Municipal Gentio 
do Ouro 

01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Letras ou 
Português. 

19 Professor de Matemática Centro 
Educacional 

Municipal Gentio 
do Ouro 

03 20h 870,60 Licenciatura Plena em  
Matemática. 

20 Professor de Inglês Centro 
Educacional 

Municipal Gentio 
do Ouro 

01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Inglês. 

21 Coordenador Pedagógico Sede 02 40h 1.451,00 Licenciatura Plena em Pedagogia. 

22 Operador de Máquinas 
Pesadas 

Secretaria de 
Obras 

03 40h 1.100,00 Nível Fundamental Incompleto 
CNH  “D”. 

23 Nutricionista Secretaria de 01 40h 1.500,00 Nível Superior Completo e registro 
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Saúde no órgão competente. 

24 Faturista Secretaria de 
Saúde 

01 40h 1.000,00 Nível Médio Completo + 
Conhecimento em informática. 

25 Contabilista Secretaria de 
Finanças 

01 40h 1.500,00 Nível Superior Completo e registro 
no órgão competente. Experiência 
de 05 (cinco) anos. 

 SUB TOTAL  53    
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ANEXO II 
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, VENCIMENTOS E ESCOLARIDADES. 

ZONA RURAL 
Cód. Cargo Local Vagas Carga 

Horária 
Vencimento Escolaridade 

26 Cozinheiro Pituba 01 40h 678,00 Alfabetizado 

27 Cozinheiro Riacho 01 40h 678,00 Alfabetizado 

28 Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Itajubaquara 01 40h 678,00 Alfabetizado 

29 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Penedo 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

30 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São Bento 02 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

31 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Lavra velha 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

32 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Capim Grosso 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

33 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Coqueiro 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

34 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Desterro 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

35 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São José 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

36 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Cana Brava 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

37 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Uricuri 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

38 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Brejo 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

39 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Alagoinhas 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

40 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Mato escuro 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

41 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Cedro 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

42 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Amarelo 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

43 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Malhada 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

44 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Estreito 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

45 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Retiro 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

46 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Jatobá 
Ferrado 

01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

47 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Mato Grosso 03 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

48 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Gregório 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

49 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Matos 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

50 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Itapicuru 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

51 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São Domingos 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

52 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Mineiro 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

53 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São Plácido 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

54 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Arueira 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

55 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São Felipe I 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

56 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São Felipe II 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

57 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Baixa Grande 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

58 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São Francisco 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

59 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

São Gonçalo 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 
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60 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Mato do Meio 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

61 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Limoeiro 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

62 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Gentio do 
Chagas 

01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

63 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Umbaúba 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

64 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Barriguda 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

65 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Santana 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

66 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Cotovelo 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

67 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Barreiro Preto 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

68 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Ibitunane 05 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

69 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Riacho 05 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

70 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Pituba 05 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

71 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Gameleira 03 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

72 Professor Pedagogia/ 
Licenciatura (1º ao 5º) 

Itajubaquara 03 20h 870,60 Licenciatura Plena em Pedagogia 
ou Normal Superior. 

73 Professor de Letras / 
Português 

Ibitunane 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Letras ou 
Português. 

74 Professor de Letras / 
Português 

Riacho 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Letras ou 
Português. 

75 Professor de Letras / 
Português 

Itajubaquara 02 20h 870,60 Licenciatura Plena em Letras ou 
Português. 

76 Professor de Ciências Riacho 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Ciências. 

77 Professor de Ciências Ibitunane 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Ciências. 

78 Professor de História Ibitunane 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em História. 

79 Professor de História Riacho 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em História. 

80 Professor de História Gameleira 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em História. 

81 Professor de Geografia Ititunane 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Geografia. 

82 Professor de Geografia Riacho 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Geografia. 

83 Professor de Geografia Gameleira 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Geografia. 

84 Professor de Matemática Itajubaquara 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Matemática. 

85 Professor de Matemática Ibitunane 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Matemática. 

86 Professor de Matemática Santo Inácio 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Matemática. 

87 Professor de Inglês Itajubaquara 01 20h 870,60 Licenciatura Plena em Inglês. 

88 Coordenado Pedagógico Itajubaquara 01 40h 1.451,00 Licenciatura Plena em Pedagogia. 

89 Coordenado Pedagógico Ibitunane 01 40h 1.451,00 Licenciatura Plena em Pedagogia. 

90 Coordenado Pedagógico Pituba 01 40h 1.451,00 Licenciatura Plena em Pedagogia. 

91 Coordenado Pedagógico Riacho 01 40h 1.451,00 Licenciatura Plena em Pedagogia. 

92 Coordenado Pedagógico Santo Inácio 01 40h 1.451,00 Licenciatura Plena em Pedagogia. 

 SUBTOTAL  87    

 


