
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/05 

 

ABRE INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO 

 

De ordem do Prefeito Municipal de Ilópolis, Sr. Olmir Rossi, ficam abertas a partir de 27 
de junho de 2005 encerrando-se no dia 08 de julho de 2005, as inscrições ao concurso 
público para provimento nos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, 
Técnico de Enfermagem, Atendente de Consultório Dentário, Psicólogo, Assistente 
Social e Enfermeiro, do quadro de pessoal regido pela CLT, conforme Lei Municipal nº 
1.523/2005 de 13/04/2005; e provimento efetivo nos cargos de Auxiliar de 
Administração, Contador, Operário Especializado e Gari do quadro de pessoal regido 
pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Regime Jurídico Estatutário, conforme 
Lei Complementar Municipal N.º 001/93 de 25/05/1993. 

 

1 - NÚMERO DE VAGAS: 

 

1.1 – Agente Comunitário de Saúde..............................................................09 vagas 

1.2 – Técnico de Enfermagem........................................................................01 vaga 

1.3 – Atendente de Consultório Dentário.......................................................01 vagas 

1.4 – Psicólogo...............................................................................................01 vaga 

1.5 – Assistente Social...................................................................................01 vagas 

1.6 – Enfermeiro............................................................................................01 vaga 

1.7 – Auxiliar de Administração....................................................................01 vaga 

1.8 – Contador...............................................................................................01 vaga 

1.9 – Operário Especializado.........................................................................04 vagas 

1.10 – Gari......................................................................................................01 vaga 

O provimento dos cargos e empregos obedecerá rigorosamente à 
ordem de classificação dos candidatos aprovados. 



A aprovação não garante nomeação imediata, mas sim, de acordo com as necessidades e 
disponibilidades da Administração. 

Este concurso público destina-se ao preenchimento dos cargos e empregos atualmente 
vagos, bem como dos que vierem a vagar ou forem criados durante o período de validade 
do mesmo. 

O prazo de validade do presente concurso, será de dois anos, prorrogável por mais dois 
anos nos termos da Lei Municipal e Constituição Federal. 

 

2 – VENCIMENTOS/SALÁRIOS 

Os vencimentos e salários para cada um dos respectivos cargos e empregos, em vigor no 
mês de junho de 2005, correspondem a: 

 

2.1 – Agente Comunitário de 
Saúde............................................................R$ 312,00 

2.2 – Técnico de Enfermagem....................................................................R$ 480,00 

2.3 – Atendente de Consultório Dentário....................................................R$ 480,00 

2.4 – Psicólogo.........................................................................................R$ 1.000,00 

2.5 – Assistente Social............................................................................. R$ 1.000,00 

2.6 – Enfermeiro.......................................................................................R$ 1.500,00 

2.7 – Auxiliar de Administração...................................................................R$ 420,30 

2.8 – Contador..........................................................................................R$ 1.249,51 

2.9 – Operário Especializado.......................................................................R$ 312,32 

2.10 – Gari...................................................................................................R$ 241,54  

3 - DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA CARGO/EMPREGO 

3.1 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Emprego Público) 

 



ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS:  

Desenvolver e executar atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio 
de ações educativas e coletivas, nos domicílios e na comunidade, sob supervisão 
competente. 

 

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS: 

Utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade de sua 
atuação; executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; registrar, para 
controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e outros agravo à saúde; 
estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia da conquista 
de qualidade de risco à família; participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o 
setor de saúde e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida, desenvolver 
outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de Saúde. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a ) Carga Horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em 
domingos e feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA INGRESSO 

 

a ) Residir na área do programa em que atuar; 

b ) Haver concluído com aproveitamento o curso de qualificação básica pra a formação de 
Agente Comunitário de Saúde; 

c ) Haver concluído o ensino fundamental; e 

d ) Idade mínima de 18 anos completos até a data de inscrição e até 48 anos incompletos. 

 



3.2 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Emprego Público) 

 

 

ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS: 

 

Desenvolver suas ações de técnico em enfermagem nos espaços das unidades de saúde e no 
domicílio/comunidade. 

 

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS: 

Desenvolver, com os ACS – Agentes Comunitários de Saúde, atividades de identificação 
das famílias de risco, contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos ACS no que se 
refere às visitas domiciliares, acompanhar as consultas de enfermagem dos indivíduos 
expostos em situação de risco, visando garantir uma melhor monitoria de suas condições de 
saúde; executar, segundo sua qualificação profissional, os procedimentos de vigilância 
sanitária e epidemiológica nas áreas de atenção à criança, a mulher, ao adolescente, ao 
trabalhador e ao idoso, bem como no controle da tuberculose, hanseníase, doenças crônico 
degenerativas e infecto-contagiosas, exercer outras tarefas afins, participar da discussão e 
organização do processo de trabalho da unidade de saúde. 

 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a ) Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão em domingos e 
feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

 



1. Idade: de 18 anos completos à data da inscrição e até 48 anos incompletos; 
2. Instrução: Curso técnico em enfermagem completo; 
3. Habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em Enfermagem, 

Registro no Conselho Regional de Enfermagem. 

 

3.3 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (Emprego Público) 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

Executar atividades de auxiliar de gabinete dentário; executar atividades diárias de 
desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos, preparar o material e o instrumental 
para o uso durante o atendimento, instrumentalizar o cirurgião dentista durante a realização 
dos procedimentos clínicos, cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 
odontológicos, agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do 
tratamento, acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da 
família para orientação e esclarecimentos quanto a saúde bucal, registrar nas fichas de 
atendimento os procedimentos realizados, executar tarefas afins para atender as ações 
básicas de saúde do Município para aplicação dos recursos próprios. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

a ) Carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão em domingos e 
feriados. 

 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

1. 2º grau completo; 
2. Idade mínima de 18 anos completos até a data da inscrição e de 48 anos 

incompletos; 
3. Possuir Registro no Conselho respectivo.  

 



 

3.4 – PSICÓLOGO (Emprego Público) 

 

 

ATRIBUIÇÕES: Proceder a formulação de hipótese e sua comprovação experimental 
observado a realidade e experiência de laboratório e de outra natureza para obter elementos 
relevantes ao estudo dos processos de crescimento e inteligência, aprendizagem, 
personalidade e outros aspectos de comportamento humano e animal, analisar a influência 
dos fatores hereditários ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, 
entrevistando o paciente, consultando sua ficha de atendimento, aplicando testes, orientar-
se no diagnóstico e tratamento psicológico de certos distúrbios emocionais e de 
personalidade, promover a correção de distúrbios psíquicos, estudando características 
individuais e aplicando técnicas adequadas para estabelecer os padrões normais de 
comportamento e relacionamento humano, elaborar e aplicar teste, utilizando seu 
conhecimento e prática de métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, 
facilidade, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis 
desajustamentos no meio social ou de trabalho ou outro problema de ordem psíquica e 
recomendar a terapia adequada, participar na elaboração de análises ocupacionais 
observando as condições de trabalho e as funções e tarefas típicas de cada ocupação, para 
identificar as aptidões, conhecimentos e traços de personalidade compatíveis com as 
exigências da ocupação e estabelecer um processo de seleção e treinamento, 
acompanhamento e a avaliação de desempenho de pessoal e a orientação profissional, 
promovendo entrevistas, elaborando e aplicando testes, provas e outras verificações, a fim 
de fornecer dados a serem utilizados nos serviços de emprego, administração de pessoal e 
orientação individual, atuar no campo educacional, testando a importância do valor do 
ensino e treinamento, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículos escolares e 
técnicas de ensino adequados e determinação de características especiais necessárias ao 
professor, reunir informações a respeito de paciente, transcrevendo os dados 
psicopatológicos obtidos em testes e exames para fornecer a médicos analistas psiquiatras 
subsídios indispensáveis ao diagnóstico e tratamento das respectivas enfermidades, 
diagnosticar a existência de possíveis problemas na área de psicomotricidade, disfunções 
cerebrais mínimas, disritmias , deslexias, e outros distúrbios psíquicos, aplicando e 
interpretando provas e outros relativos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver 
as dificuldades momentâneas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a ) Período normal de trabalho de 20 horas semanais. 



 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

 

a ) Idade: de 18 anos completos até a data de inscrição e 48 anos incompletos; 

b ) Instrução: Nível superior; 

c ) Habilitação legal para o exercício da profissão de psicólogo. Registro no Conselho 
Regional de Psicologia. 

 

3.5 – ASSISTENTE SOCIAL (Emprego Público) 

 

ATRIBUIÇÕES: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social, 
preparar programas de trabalho referentes ao serviço social, realizar e interpretar no caso de 
reabilitação profissional, encaminhar pacientes a dispensários e hospitais acompanhando o 
tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo os familiares, planejar e promover 
inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias, fazer triagem dos casos 
apresentados para estudo ou encaminhamento, estudar e diagnosticar casos e orientar os 
pais em grupos ou individualmente sobre o tratamento adequado, supervisionar o serviço 
social através das agências, orientar nas seleções sócio-ecomômicas para a concessão de 
bolsas de estudo e ingresso em colônia de férias, selecionar candidato a amparo pelos 
serviços de assistência à velhice, a infância abandonada, a família legítima e a substituta, 
promover o recolhimento de crianças abandonadas e em asilos, fazer o levantamento sócio-
econômico com vistas a planejamento habitacional das comunidades, prestar assistência a 
condenados por delito ou contravenção, bem como as respectivas famílias e na sociedade 
executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

a ) Período normal de trabalho de 20 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA INGRESSO 



 

a ) Nível superior; 

b ) Habilitação legal para o exercício da profissão de Assistente Social; 

c ) Idade: de 18 anos completos até a data de inscrição e 48 anos incompletos. 

 

 

3.6 – ENFERMEIRO (Emprego Público) 

 

ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS: 

Desenvolver seu processo de trabalho em dois campos essenciais; na qualidade de saúde, 
junto à equipe de profissionais, e na comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos 
agentes Comunitários de Saúde, bem como assistindo às pessoas que necessitem de atenção 
de enfermagem. 

 

ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS: 

Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância 
epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 
trabalhador e ao idoso: desenvolver ações para capacitação dos Agentes comunitários de 
Saúde e Auxiliares de Enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções junto ao 
serviço de saúde, oportunizar os contratos com indivíduos sadios ou doentes, visando 
promover a saúde e abordar os aspectos de educação sanitária, promover a qualidade de 
vida e contribuir para que o meio ambiente torne-se mais saudável; discutir de forma 
permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando 
os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; participar do processo de 
programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho das 
unidade de saúde da família, e exercer outras atividades afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 



a ) carga horária de 40 horas semanais, inclusive em regime de plantão e trabalho em 
domingos e feriados. 

 

REQUISITOS PARA INGRESSO: 

 

a ) Idade: 18 anos completos à data da inscrição e 48 anos incompletos; 

b ) Instrução: Curso superior completo; 

c ) Habilitação legal para o exercício da profissão de Enfermeiro – Registro no Conselho 
Regional de Enfermagem. 

 

 

 

 

3.7 – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO (Cargo Público) 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: 

Executar trabalhos de escritório de certa complexidade, que requeiram alguma capacidade 
de julgamento. 

 

EXEMLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

Redigir informações simples, ofícios, memorandos, telegramas, executar trabalhos de 
datilografia em geral, secretariar reuniões, lavrar atas e fazer quaisquer expedientes a 
respeito, fazer registros relativos a dotações orçamentárias, elaborar e conferir folha de 
pagamento, classificar expedientes e documentos, fazer controle da movimentação de 
processos ou papéis, organizar mapas e boletins demonstrativos, fazer anotações em fichas 
e manusear fichários, providenciar a expedição de correspondência, conferir materiais e 
suprimentos em geral com as faturas, conhecimentos ou notas de entrega, levantar 
freqüência de servidores; executar outras tarefas correlatas. 



 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a ) Horário: Período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b ) Outras: Viagens, freqüência a cursos de especialização. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

 

a ) Escolaridade: 1º grau completo; 

b ) Idade; Mínima de 18 anos completos à data da inscrição. 

 

3.8 – CONTADOR (Cargo Público) 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: 

Ser responsável por um serviço de contabilidade ou exercer funções contábeis de certa 
complexidade em uma repartição do Município. 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

Elaborar planos de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade, escriturar ou 
orientar escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer 
levantamentos e organizar balanços patrimoniais e financeiros; fazer revisão de balanços, 
efetuar perícias contábeis, participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis 
por bens ou valores do Município, orientar e coordenar trabalhos de contabilidade em 
repartições industriais ou quaisquer outras que pela sua natureza, tenham necessidades de 
contabilidade própria, assinar balanços e balancetes, preparar relatórios informativos sobre 



a situação financeira e patrimonial das repartições, orientar do ponto de vista contábil, o 
levantamento dos bens patrimoniais do Município, integrar grupos operacionais, executar 
outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a ) Horário: Período normal de trabalho de 40 horas semanais; 

b) Outros: O exercício do cargo poderá determinar viagens. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a ) Escolaridade: Nível superior; 

b ) habilitação Profissional: habilitação legal para o exercício da profissão de Contador – 
Registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC 

c ) Idade: mínima de 18 anos completos a data da inscrição. 

 

 

 

 

 

3.9 – OPERÁRIO ESPECIALIZADO (Cargo Público) 

 

SÍNTESE DOS DEVERES:  

Realizar trabalhos braçais que exijam especialização. 

 



EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

Realizar sob a supervisão, trabalhos auxiliares que exijam alguns conhecimentos de 
eletricidade, mecânica, carpintaria, olaria, serralheria e marcenaria, tais como: efetuar 
consertos em extensões de rede de alta e baixa tensão e telefônicas, incluindo-se nestes o 
alinhamento de redes, consertos de relógios, troca de conectores, medidores, lâmpadas, 
efetuar abertura de valas para a colocação de postes de iluminação pública; auxiliar nos 
serviços de chapeação de veículos automotores do município, executar serviços auxiliares 
de construção de balcões garagens, escolas, pontes e pontilhões, fazer formas de madeiras, 
vasos, calhas, capas-de-bueiros, armação de ferro, placas de sinalização, abrigo para ponto 
de ônibus, táxis e outros; fazer assentamentos de tijolos de meio-fio e paralelepípedos, 
efetuar o carregamento de areia, cascalho, canos de ferro, efetuar serviços de instalação de 
explosivo em pedreiras assim como detonagem, conduzir ao local de serviço todo o 
material necessário à execução dos trabalhos; fazer pequenos reparos em pisos de cimento; 
montar e desmontar motores, máquinas e caldeiras de asfalto, sob a orientação de um 
mecânico, operar máquinas com motor de explosão, de pequeno porte, manejar serras, afiar 
ferramentas, auxiliar nos serviços de jardinagem e conservação de gramados; lavar, 
lubrificar e abastecer veículos e motores, executar pequenos serviços em motores agrícolas, 
tais como: montagem, desmontagem, trocas e consertos de bombas, embreagem, velas, 
caixas, cruzetas, encarregar-se de bombas de gasolina, limpar estátuas e monumentos, 
efetuar serviços de limpeza de estradas, executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a ) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais; 

b ) Outras: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços aos domingos 
feriados e ao uso de uniforme fornecido pelo Município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a ) Escolaridade: Alfabetizado 

b ) Habilitação profissional: alguma experiência no exercício de trabalhos braçais que 
exijam conhecimentos. 

c ) Idade: mínima de 18 anos completos a data da inscrição 



 

3.10– GARI (Cargo Público) 

 

SÍNTESE DOS DEVERES: 

Efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos. 

 

EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: 

Varrer ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos, utilizando diversos tipos de 
vassouras para deixá-los limpos, reunir ou amontoar detritos, fragmentos e outros objetos, 
empregando ancinhos ou outros instrumentos para posteriormente recolhê-los, recolher os 
montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos apropriados, a fim de 
facilitar a coleta e/ou transporte, executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

a ) Horário: período normal de trabalho de 44 horas semanais. 

b ) Outras: trabalho desabrigado, sujeito ao uso de uniforme fornecido pelo município. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

 

a ) Escolaridade: Alfabetizado. 

b ) Habilitação profissional: experiência em trabalhos de limpeza pública. 

c ) Idade: mínima de 18 completos a data da inscrição. 

4 - LOCAL E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 



As inscrições serão recebidas entre os dias 27 de junho de 2005 até o dia 08 de julho de 
2005, das 08:30 às 11:30 e da 13:30 às 17:00, de segunda a sexta feira, na Prefeitura 
Municipal de Ilópolis, na Rua conselheiro José Bozzetto, 987, na cidade de Ilópolis –RS-. 

 

5 - NORMAS DO CONCURSO 

 

As comissões que elaborarão as provas e que as julgarão, serão constituídas pelo Prefeito 
Municipal. 

Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, que sobre eles 
decidirá. 

Outras tarefas também ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Administração. 

Para os casos não previstos no presente Edital, serão resolvidos de acordo com a legislação 
municipal. 

 

6 - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

 

NACIONALIDADE: Os candidatos deverão ser brasileiros natos ou naturalizados, ou 
gozar das prerrogativas do artigo 12 da Constituição Federal. 

DOCUMENTAÇÃO: Os candidatos deverão comparecer no local e horário indicado no 
item 4, com o original e fotocópia dos seguintes documentos: 

 

a ) documento de identidade que mereça fé publica; 

b ) prova de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

c ) título de eleitor e comprovante de votação; (2004) 

d ) duas fotos 3 x 4, recentes e sem uso; 

e ) comprovante de escolaridade, de acordo com as necessidades de cada cargo;  



f ) comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 ( vinte reais para 
os cargos de Gari e Operário Especializado; R$ 30,00 ( trinta reais ) para os empregos de 
Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Atendente de Consultório 
Dentário e para o cargo de Auxiliar de Administratção; e R$ 50,00 ( cinqüenta reais ) para 
os empregos de Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro, e para o cargo de Contador, a ser 
recolhida na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ilópolis. 

g ) para os empregos de Técnico de Enfermagem, Atendente de 
Consultório Dentário, Psicólogo, Assistente Social, Enfermeiro e para o Cargo de 
Contador, comprovante de inscrição junto ao conselho Regional da Classe. 

 

 

NOTA: Ficam advertidos os candidatos de que, em caso de 
nomeação, a posse no cargo e/ou emprego só lhe será deferida se exibirem a prova de: 

 

a ) haver cumprido com as obrigações do serviço militar, se for o caso; 

b ) estar em gozo dos direitos políticos; 

c ) ter boa saúde física e mental, comprovada mediante atestado médico, fornecido pelo 
Sistema Municipal de Saúde.  

d ) não estar em acumulação ilegal de cargo. 

e ) não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente: 

I – responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas 
da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, 
por conselho de contas de Município; 

II – punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar 
por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo; 

III – condenado em processo criminal por prática de crimes contra a Administração 
Pública, capitulados nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na 
Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e na Lei nº 
10.028 de 19 de outubro de 2000. 

 

7 - FORMA DE INSCRIÇÃO 



A inscrição será feita pessoalmente pelo candidato ou por procuração, com poderes 
específicos para inscrição no concurso. No caso de inscrição por procuração, deverão ser 
apresentados, além dos documentos constantes no item 6, o instrumento de mandato, com 
firma reconhecida e documento de identidade do procurador. O procurador não poderá 
ser servidor e/ou funcionário público municipal de Ilópolis. 

Não serão aceitas inscrições por correspondência, telefone, fax, Internet ou condicionais. 

 

8 - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E PRAZO PARA RECURSO 

 

O resultado de cada prova e o resultado final do concurso, será divulgado em editais, nos 
quais constará também prazo para revisão de provas e apresentação de recursos, não 
inferior a dois dias úteis. Durante o prazo de revisão será facultado ao candidato examinar a 
sua prova, sob fiscalização. 

 

Somente será deferido o requerimento de recursos, se o candidato comprovar que houve 
erro da Banca Examinadora ou atribuição de notas diferentes para soluções iguais. 

 

NOTA: Todas as publicações serão feitas por afixação no painel de publicações oficiais do 
Município. 

 

 

9 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E JULGAMENTO 

 

9.1 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

O concurso será de provas escritas, e terá desenvolvimento segundo as regras abaixo. 

 

A ) Prova de Português; 

B ) Prova de Legislação: 



C ) Prova de Conhecimentos Específicos de Enfermagem 

 

A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão dois ( 02 ) pontos. A 
prova de Legislação terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. E a 
prova de Conhecimentos Específicos de Enfermagem terá vinte ( 20 ) questões, valendo 
cada uma três ( 03 ) pontos. 

 

Somente será considerado aprovado o candidato que tiver nota final igual ou superior a 
sessenta pontos. 

 

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota em: 

 

A ) Prova de Conhecimentos Específicos de Enfermagem; 

B ) Prova de Legislação; 

C ) Prova de Português.  

 

 

9.2 – CONCURSO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM E ENFERMEIRO 

 

O concurso será de provas escritas, e terá desenvolvimento segundo as regras abaixo. 

 

A ) Prova de Português; 

B ) Prova de Legislação: 

C ) Prova de Conhecimentos Específicos de Enfermagem 

 



A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão dois ( 02 ) pontos. A 
prova de Legislação terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. E a 
prova de Conhecimentos Específicos de Enfermagem terá vinte ( 20 ) questões, valendo 
cada uma três ( 03 ) pontos. 

Todas as provas são de caráter eliminatório e só serão aprovados os candidatos que tiverem 
em cada uma das provas, igual ou superior a cinqüenta ( 50 ) por cento das questões 
corretas. 

 

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota em: 

A ) Prova de Conhecimentos Específicos de Enfermagem; 

B ) Prova de Legislação; 

C ) Prova de Português 

9.3 – CONCURSO PARA PSICÓLOGO  

 

O concurso será de provas escritas, e terá desenvolvimento segundo as regras abaixo. 

  

A ) Prova de Português; 

B ) Prova de Legislação; 

C ) Prova de Psicologia. 

  

A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão dois ( 02 ) pontos. A 
prova de Legislação terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. E a 
prova de Psicologia terá vinte ( 20 ) questões, valendo cada uma três ( 03 ) pontos. 

  

Todas as provas são de caráter eliminatório e só serão aprovados os candidatos que tiverem 
em cada uma das provas , igual ou superior a sessenta (60) por cento das questões corretas.  

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que 
tiver maior nota em: 



A ) Prova de Psicologia; 

B ) Prova de Legislação; 

C ) Prova de Português; 

9.4 - CONCURSO PARA ASSISTENTE SOCIAL 

 

O concurso será de provas escritas e terá o desenvolvimento segundo as regras abaixo: 

 

A ) Prova de Português 

B ) Prova de Conhecimentos Específicos de Assistência Social 

C ) Prova de Legislação 

A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão 
dois ( 02 ) pontos. A prova de Conhecimentos específicos de Assistência Social terá vinte ( 
20 ) questões, valendo cada uma três ( 03 ) pontos. A prova de Legislação terá dez ( 10 ) 
questões, valendo cada questão dois ( 02 ) pontos.  

Todas as provas são de caráter eliminatório e só serão aprovados os 
candidatos que tiverem em cada uma das provas, igual ou superior a sessenta por cento das 
questões corretas. 

 

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota em: 

 

A ) Prova de Conhecimentos Específicos de Assistência Social  

B ) Prova de Legislação 

C ) Prova de Português 

9.5 - CONCURSO PARA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O concurso será de provas escritas e terá o desenvolvimento segundo as regras abaixo: 



  

A ) Prova de Português 

B ) Prova de Matemática 

C ) Prova de Legislação 

D ) Prova de Informática 

  

A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão 
dois ( 02 ) pontos. A prova de Matemática terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 
02 ) pontos. A prova de Legislação terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão três ( 03 ) 
pontos. A Prova de Informática terá dez ( 10 ) questões valendo cada questão três ( 03 ) 
pontos.  

Todas as provas são de caráter eliminatório e só serão aprovados os 
candidatos que tiverem em cada uma das provas, igual ou superior a cinqüenta (50) por 
cento das questões corretas. 

  

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota em: 

  

A ) Prova de Legislação; 

B ) Prova de Informática; 

C ) Prova de Português; 

D ) Prova de Matemática. 

 

 

9.6 - CONCURSO PARA CONTADOR 

 

O concurso será de provas escritas, e terá desenvolvimento segundo as regras abaixo. 



  

A – Prova de Português; 

B – Prova de Legislação; 

C – Prova de Contabilidade; 

D – Prova de Informática. 

  

A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão dois ( 02 ) pontos. A 
prova de Legislação terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. E a 
prova de contabilidade terá vinte ( 20 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. E a 
prova de Informática terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. 

  

Todas as provas são de caráter eliminatório e só serão aprovados os candidatos que tiverem 
em cada uma das provas , igual ou superior a (60) sessenta por cento das questões corretas.  

  

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota em: 

A ) Prova de Contabilidade; 

B ) Prova de Informática; 

C ) Prova de Legislação; 

D ) Prova de Português; 

 

 

9.7 - CONCURSO PARA OPERÁRIO ESPECIALIZADO E 
GARI 

 

O concurso será de provas escritas, e terá desenvolvimento segundo as regras abaixo. 

 



A ) Prova de Português; 

B ) Prova de Matemática;  

C ) Prova Prática. 

A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão dois ( 02 ) pontos. A 
prova de Matemática terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. A prova 
Prática terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão seis ( 04 ) pontos.  

Somente será considerado aprovado o candidato que tiver nota final 
igual ou superior a sessenta pontos.  

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota em: 

 

A ) Prova Prática; 

B ) Prova de Matemática; 

C ) Prova de Português. 

 

 

9.8 – CONCURSO PARA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

O concurso será de provas escritas, e terá desenvolvimento segundo as regras abaixo. 

 

A ) Prova de Português; 

B ) Prova de Legislação: 

C ) Prova de Conhecimentos Específicos 

 

A prova de Português terá dez ( 10 ) questões, valendo cada questão dois ( 02 ) pontos. A 
prova de Legislação terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma dois ( 02 ) pontos. E a 



prova de Conhecimentos Específicos terá dez ( 10 ) questões, valendo cada uma seis ( 06 ) 
pontos. 

Todas as provas são de caráter eliminatório e só serão aprovados os candidatos que tiverem 
em cada uma das provas, igual ou superior a cinqüenta ( 50 ) por cento das questões 
corretas. 

 

Em caso de empate, terá preferência, pela ordem, o candidato que tiver maior nota em: 

A ) Prova de Conhecimentos Específicos; 

B ) Prova de Legislação; 

C ) Prova de Português 

OBSERVAÇÃO: 

• Persistindo o empate, após as condições previstas neste edital o desempate se fará 
através de sorteio, com chamamento dos interessados para presenciar o ato. 

 

10 - DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A inscrição implica no conhecimento dos termos do presente edital e o compromisso tácito, 
por parte do candidato em aceitar todas as condições estabelecidas. 

Será anulada, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se verificada, a 
qualquer momento a inobservância do candidato às exigências deste edital. 

Fazem parte do presente edital o anexo I (Conteúdos Programáticos), anexo II (Cronograma 
de Eventos). 

O candidato classificado deverá comunicar à Secretaria Municipal de Administração 
qualquer mudança de endereço, sob pena de, se não for encontrado no endereço fornecido, 
ser considerado desistente. 

O edital de abertura, na íntegra, estará afixado no local das inscrições onde o candidato 
receberá cópia do mesmo. 

O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar documento de 
identidade e o comprovante de inscrição no concurso. 



Em hipótese alguma haverá segunda chamada e nem será realizada prova em separado, seja 
qual for o motivo. 

Durante as provas não será permitida nenhuma consulta, uso de máquina calculadora, ou 
equipamento eletrônico. 

As provas escritas, sob pena de nulidade, não serão assinadas nem conterão qualquer sinal 
que permita a identificação do candidato. Os dados de identificação e assinatura do 
candidato, constarão em parte destacável, que terá número de identificação repetido na capa 
e na grade de respostas do caderno de provas. A desidentificação das provas se fará com a 
retirada da parte destacável de cada prova, e será lacrada em envelope na presença dos 
candidatos, durante a realização das provas. Anexa ao caderno de provas, haverá a grade de 
respostas, que não será substituída, e onde deverá ser assinalada, com um “X”, apenas uma 
alternativa para cada questão. Serão anuladas as questões que, na grade de respostas, 
contiverem emendas, rasuras ou assinalação duvidosa, bem como as que não estiverem 
preenchidas ou tiverem dupla assinalação. 

Será excluído do concurso o candidato que: 

a ) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato 
ou terceiros, bem como utilizar livros, notas, impressos ou equipamentos não permitidos; 

b ) ausentar-se do recinto da prova, sem o acompanhamento do fiscal; 

c ) ao concluir a prova, não devolver ao fiscal, o caderno de provas completo; 

d ) tiver descortesia para com qualquer dos fiscais, executores e seus auxiliares ou 
autoridades presente. 

As provas serão identificadas, em sessão pública, na Prefeitura Municipal de Ilópolis, na 
data prevista no anexo II ( Cronograma de Eventos).  

O candidato que se julgar prejudicado no resultado de sua prova, terá o prazo de três ( 03 ) 
dias úteis, a contar do dia imediato à publicação do resultado, para apresentar pedido de 
revisão de provas. 

Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão 
Executora do Concurso, as mesmas serão pontuadas como corretas para todos os 
candidatos. 

Em nenhuma hipótese haverá devolução da importância paga no ato de inscrição para 
ressarcimento de despesas com material e serviços. 

Após a efetivação da inscrição não serão aceitos pedidos de alteração das opções de cargo. 

Cada candidato poderá inscrever-se somente para um cargo ou emprego 



O presente concurso será regido pela Legislação Municipal competente. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILÓPOLIS 

Aos 22 dias do mês de junho de 2005 

 

 

 

 

OLMIR ROSSI 

Prefeito Municipal 
 
 
 
Registre-se e Publique-se 

 

 

PAULO ROBERTO TOMASINI 

Secretário de Administração 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 



 

1 – ASSISTENTE SOCIAL  

 

1.1 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 

1 – Interpretação de texto 

2 – Fonética: fonema x letra 

encontro vocálicos 

ditongo 

tritongo 

hiato 

encontros consonantais 

dígrafos 

separação de sílabas  

3 – Classes gramaticais, com ênfase às conjugações de verbos regulares e irregulares. 

4 – Frase, oração, período. 

5 – concordância nominal e verbal. 

6 – Regência nominal e verbal. 

7 – Uso de pontuação. 

8 – Uso de crase. 

9 – Acentuação gráfica. 

10 – Ortografia. 

 



INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 

 

1 – Curso de Gramática aplicada aos Textos – Ulisses Infante – Editora Scipione – 1997. 

2 – Curso prático de gramática – Ernani Terra – Editora Scipione, 1997. 

3 – Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Mello Mesquita – Editora Saraiva, 6ª 
Edição – 1997. 

4 – Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André – Editora Moderna – 5ª edição, 1997. 

5 – Gramática Metódica da Língua Portuguesa – Napoleão Mendes de Almeida – Editora 
Saraiva – 41ª edição, 1997. 

6 – Gramática Normativa da Língua Portuguesa – Rocha Lima – Livraria José Olympio 
Editora – 15ª edição, 1972. 

7 – Gramática – Teoria e exercícios – Paschoalin e Spadoto – Editora FTS AS – 1989. 

8 – Moderna Gramática Brasileira – Celso Pedro Luft – Editora Globo – 1979. 

 

 

1.2 - PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

1 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

2 – Lei Orgânica Municipal; 

3 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. 

 

 

1.3 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

• Princípios Básicos do Serviço Social; 



• Teoria do Serviço Social; 
• Metodologia e Planejamento do Serviço Social; 
• Política Nacional de Proteção a Criança e ao Adolescente; 
• Política Nacional de Proteção ao Idoso; 
• Regulamentação das ações e serviços de Saúde no Brasil; 
• Regulamentação e atribuições da Profissão 
• Serviço Social e Política Social 
• Espaço Institucional e Profissional do Serviço Social 
• Organização da Assistência Social no País 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Textos: 

 

1. Faleiros, Vicente P. “ Espaço Institucional e Espaço Profissional”, Serviço Social e 
Sociedade número 1, São Paulo, Cortez, 1979. 

2. Souza, Maria Luisa D. “ As indefinições do Social na Política Social e no Serviço 
Social” , Serviço Social e Sociedade número 1, São Paulo , Cortez, 1979. 

3. Rico, Elizabeth de Melo “ O Serviço Social como instrumento da Política Social e 
no Serviço Social “, Serviço Social e Sociedade número 1, São Paulo , Cortez, 
1979. 

 

 

Livros: 

 

1. Sposati, Aldaiza et. Al “ Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, 
uma Questão de Análise. ,Sp, Cortez,1992 

2. Franco, Flavia Goulart “ Políticas Sociais : Foco Viabilizador da Construção do 
Espaço Profissional , 

3. Gentilli, Raquel de Matos Lopes – Representações e práticas, identidade e processo 
de trabalho no serviço Social, São Paulo, Veras, 1998 

4. Coh, Amélia; Nunes, Edison; Jacobi,Pedro; Karsch, Úrsula; A Saúde como direito e 
como Serviço , São Paulo, Cortez ,1991 

 



 

2 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

 

2.1 - PROVA DE PORTUGUÊS  

 

1 – Interpretação de texto. 

2 – Fonética: ditongo 

tritongo 

hiato 

separação de sílabas 

3 – Classes gramaticais: substantivo 

adjetivo 

artigo 

numeral 

pronome 

verbos regulares e suas conjugações 

4 – Concordância verbal e nominal. 

5 – Uso de pontuação: vírgula 

ponto 

exclamação 

interrogação 

6 – Uso da crase: regras principais 



7 – Acentuação gráfica: oxítonas 

paroxítonas 

proparoxítonas 

8 – Noções do ortografia: uso de “s”e”z”; “x” e “ch”; “ss” e “c”. 

 

 

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA; 

 

1 – Curso de Gramática aplicada aos Textos – Ulisses Infante – Editora Scipione – 1997. 

2 – Curso prático de gramática – Ernani Terra – Editora Scipione, 1997. 

3 – Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Mello Mesquita – Editora Saraiva, 6ª 
Edição – 1997. 

4 – Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André – Editora Moderna – 5ª edição, 1997. 

5 – Gramática Metódica da Língua Portuguesa – Napoleão Mendes de Almeida – Editora 
Saraiva – 41ª edição, 1997. 

6 – Gramática Normativa da Língua Portuguesa – Rocha Lima – Livraria José Olympio 
Editora – 15ª edição, 1972. 

7 – Gramática – Teoria e exercícios – Paschoalin e Spadoto – Editora FTS AS – 1989. 

8 – Moderna Gramática Brasileira – Celso Pedro Luft – Editora Globo – 1979. 

 

2.2 - PROVA DE LEGISLAÇÃO  

 

1 – Lei Orgânica Municipal; 

 

 



2.3 – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPEÍFICOS DE ENFERMAGEM 

 

1 – Falando sobre visita domiciliar. 

2 – Depois de fazer uma visita. 

3 – como se pega tuberculose. 

4 – Quando se pega tuberculose. 

5 – Quando suspeitar de tuberculose. 

6 – Falando de desenvolvimento da criança 

7 – Aprendendo sobre doenças sexualmente transmissíveis. 

8 – Atribuições do Agente Comunitário de Saúde. 

9 – Como prevenir tuberculose. 

10 – Ajudando a fazer o diagnóstico da comunidade. 

 

 

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1 – Tuberculose, Informações para agentes comunitários de saúde, Ministério da Saúde, 
2000. 

2 – Aprendendo sobre a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, Ministério da Saúde 
1999. 

3 – O trabalho do Agente Comunitário de Saúde, Ministério da Saúde, 2000. 

4 – Roteiro de visita domiciliar, Ministério da Saúde, 1994. 

 

 



3 – PSICÓLOGO E AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO. 

  

  

3.1 - PROVA DE PORTUGUÊS 

  

1 - Fonética: 2 - Ortografia e acentuação gráfica: 

- vogais; encontros vocálicos; - abreviaturas e siglas; 

- consoantes; encontros consonantais; - emprego de letras; 

- sílaba; divisão silábica; - iniciais maiúsculas; 

- tonicidade; - sinais de pontuação. 

3 - Estrutura das palavras: 4 - Formação das palavras 

- raiz; - derivação; 

- radical; - composição; 

- tema; - redução; 

- afixos; - hibridismo; 

- desinências; - radicais. 

- vogais e consoantes de ligação. 

5 - Verbos: 6 - Concordância nominal e verbal: 

- regulares; - regras gerais. 

- irregulares; 

- conjugações; 

- tempos, modos, pessoas verbais. 

7 - Regência Nominal e Verbal: 8 - Frase, oração, período: 



- Regras gerais. - noções essenciais. 

9 - Termos da oração: 10 - Uso de crase. 

- essenciais; 

- integrantes; 

- acessórios. 

  

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 

  

1. Gramática da Língua Portuguesa, Martins de Barros - Editora Atlas. 

2. Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha e Lindley Cintra - Ed. Nova 
Fronteira. 

3. Gramática, Teoria e Exercícios, Paschoalin e Spadoto - FTD. 

4. Estudos da Língua Portuguesa - gramática, Douglas Tufano - Ed. Moderna. 

5. Gramática Metodológica da Língua Portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida - Ed. 
Saraiva. 

6. Curso prático de 2º grau, Ernani Terra - Ed. Scipione. 

7. Gramática, Literatura e Redação, Ernani e Nicola - Ed. Scipione. 

8. Gramática ilustrada, Hildebrando A. de André - Ed. Moderna. 

  

  

3.2 – PROVA DE MATEMÁTICA PARA AUXILIAR DE ADMINSITRAÇÃO 

  

1 - Conjunto: conceito, simbologia, união e intersecção; 

2 - Números naturais, inteiros e racionais; 



3 - Operações (adição, subtração, multiplicação e divisão); 

4 - Propriedades; 

5 - Expressões numéricas; 

6 - Sistema de unidade de medidas de: comprimento, área, massa; 

7 - Equações e problemas numa só variável; 

8 - Regra de três simples e composta; 

9 - Percentagem e juros simples. 

  

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 

  

1 – GIOVANI e GIOVANI Jr. Matemática – Aprendizagem e educação, FTD; 

2 – CASTRUCCI, Benedito e Giovani, José R. A conquista da matemática, FTD; 

3 – SCIPIONE, Di Piero Netto, Matemática – Ed. Scipione; 

4 – J. Timoni, Nos domínios da Matemática, FTD; 

5 – SARDELLA, Antônio e MATTA, Edison da, Matemática, Ed. Ática; 

6 – THEREZA, Ana, Crescer em Matemática, Ed. FTD; 

7 – CAMPELLO, Sônia. Matemática, Ed. Ática. 

  

3.3 – PROVA DE LEGISLAÇÃO PARA AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 

  

1 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

2 – Lei Orgânica Municipal; 

3 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. 



4 – Licitações e Contratos Administrativos – Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores 

  

3.4 - PROVA DE INFORMÁTICA PARA AUXILIAR DE ADMINSITRAÇÃO  

Questões relacionadas com Windows 98, Word 2000 e Excel 2000. 

  
3.5 - PROVA DE PSICOLOGIA 

  

1 - Sistemas de Psicologia. 

2 - Psicologia Escolar. 

3 - Psicologia do Trabalho. 

4 - Psicologia comunitária e institucional. 

5 - Psicologia do Desenvolvimento. 

6 - Psicopatologia. 

7 - O aparelho mental. 

8 - Psicoterapia. 

  

INDICAÇÃO BIBLIOGRAFIA 

  

1 - HEIDBREDER, EDNA – Psicologias do século XX, 4ª edição, São Paulo. Mestre jaú, 
1978. 

2 - NOVAES, M. HELENA – Psicologia Escolar, 7ª edição, Vozes, rio de janeiro, 1982. 

3 - CHIAVENATO, IDALBERTO. Recursos Humanos. Atlas, São Paulo, 1986. 

4 - BLEGER, JOSÉ, Psico-Higiene e Psicologia Institucional, Artes Médicas, Porto Alegre, 
1984. 



5 - PIKUNAS, JUSTIN, Desenvolvimento Humano. Mc.Graw-Hill do Brasil, São Paulo, 
1979. 

6 - DEWALD, PAUL, Psicoterapia, uma abordagem dinâmica, Artes médicas, Porto 
Alegre, 1984. 

  

3.6 - PROVA DE LEGISLAÇÃO PARA PSICÓLOGO 

 

1 – Lei Orgânica Municipal; 

2 – Lei Federal 8.080 – Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização o funcionamento dos serviços correspondentes; 

3 – Lei Federal 8.142 Dispões sobre a participação da comunidade na gestão do sistema 
Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais. 

 

 

4 – CONTADOR 

 

4.1 - PROVA DE PORTUGUÊS 

  

1 – Interpretação de texto 

2 – Fonética: fonema x letra 

encontros vocálicos 

ditongo 

tritongo 

hiato 

encontros consonantais 



dígrafos 

separação de sílabas  

3 – Classes gramaticais, com ênfase às conjugações de verbos regulares e irregulares. 

4 – Frase, oração, período. 

5 – concordância nominal e verbal. 

6 – Regência nominal e verbal. 

7 – Uso de pontuação. 

8 – Uso de crase. 

9 – Acentuação gráfica. 

10 – Ortografia. 

  

  

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 

  

1 – Curso de Gramática aplicada aos Textos – Ulisses Infante – Editora Scipione – 1997. 

2 – Curso prático de gramática – Ernani Terra – Editora Scipione, 1997. 

3 – Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Mello Mesquita – Editora Saraiva, 6ª 
Edição – 1997. 

4 – Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André – Editora Moderna – 5ª edição, 1997. 

5 – Gramática Metódica da Língua Portuguesa – Napoleão Mendes de Almeida – Editora 
Saraiva – 41ª edição, 1997. 

6 – Gramática Normativa da Língua Portuguesa – Rocha Lima – Livraria José Olympio 
Editora – 15ª edição, 1972. 

7 – Gramática – Teoria e exercícios – Paschoalin e Spadoto – Editora FTS AS – 1989. 

8 – Moderna Gramática Brasileira – Celso Pedro Luft – Editora Globo – 1979. 



  

 

4.2 - PROVA DE LEGISLAÇÃO  

  

01 - Regime Jurídico dos Servidores. 

02 - Constituição Federal de 1988. 

03 – Lei Orgânica Municipal. 

04 – Licitações e Contratos. 

05 – Código Tributário Nacional. 

06 – Código Tributário Municipal. 

  

BIBLIOGRAFIA 

  

1. Lei Municipal nº 366/2001 – Regime Jurídico Único e suas alterações. 
2. Constituição Federal de 1988 e suas emendas. 
3. Lei Orgânica Municipal e suas emendas. 
4. Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

4.3 – PROVA DE CONTABILIDADE 

 

1 – Princípios fundamentais de contabilidade. 

2 – Normas brasileiras de contabilidade. 

3 – Normas profissionais. 

4 – Normas técnicas 

• escrituração contábil 



• documentação contábil 
• demonstração contábeis 

5 – Lei complementar nº 101 – Interpretação 

6 –Organização da administração pública 

7 – Orçamento público 

8 – Receita pública. 

9 – Despesa pública, e restos a pagar. 

10 – Dívida pública. 

11 – Patrimônio público. 

12 – Créditos Adicionais. 

13 – Receita extra orçamentária 

14 – Despesa extra orçamentária 

15 – Dívida ativa. 

16 – Contabilidade Pública. 

17 – Levantamento de balanços. 

  

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

1 – KOHAMA, HELIO; Contabilidade Pública – Teoria e Prática – São Paulo – Atlas - 
1995. 

2 – ANGÉLICO, JOÃO – Contabilidade Pública – São Paulo – Atlas – 1985. 

3 – NASCIMENTO, CARLOS VALDER DO – Dívida Ativa – Rio de janeiro – Forense – 
1988. 

4 – Lei federal 4.320 de 18 de março de 1964. 

5 – Lei Federal complementar 101. 



6 – Portarias Interministerias do Ministério de Orçamento e Gestão de nºs 42 de 14/04/1999 
e 163 de 04/05/2001. 

7 – Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional de nºs 211, 212, 325, 326, 327, 328, 339. 

  

4.4 - PROVA DE INFORMÁTICA PARA CONTADOR 

  

Questões relacionadas com Windows 98, Word 2000 e Excel 2000. 

 

  

5 - ENFERMEIRO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

 

5.1 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 

1 - Fonética: 2 - Ortografia e acentuação gráfica: 

- vogais; encontros vocálicos; - abreviaturas e siglas; 

- consoantes; encontros consonantais; - emprego de letras; 

- sílaba; divisão silábica; - iniciais maiúsculas; 

- tonicidade. - sinais de pontuação. 

3 - Estrutura das palavras: 4 - Formação das palavras 

- raiz; - derivação; 

- radical; - composição; 

- tema; - redução; 

- afixos; - hibridismo; 

- desinências; - radicais. 



- vogais e consoantes de ligação. 

5 - Verbos: 6 - Concordância nominal e verbal: 

- regulares; - regras gerais. 

- irregulares; 

- conjugações; 

- tempos, modos, pessoas verbais. 

7 - Regência Nominal e Verbal: 8 - Frase, oração, período: 

- Regras gerais. - noções essenciais. 

9 - Termos da oração: 10 - Uso de crase. 

- essenciais; 

- integrantes; 

- acessórios. 

 

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 

1. Gramática da Língua Portuguesa, Martins de Barros - Editora Atlas. 

2. Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha e Lindley Cintra - Ed. Nova 
Fronteira. 

3. Gramática, Teoria e Exercícios, Paschoalin e Spadoto - FTD. 

4. Estudos da Língua Portuguesa - gramática, Douglas Tufano - Ed. Moderna. 

5. Gramática Metodológica da Língua Portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida - Ed. 
Saraiva. 

6. Curso prático de 2º grau, Ernani Terra - Ed. Scipione. 

7. Gramática, Literatura e Redação, Ernani e Nicola - Ed. Scipione. 

8. Gramática ilustrada, Hildebrando A. de André - Ed. Moderna. 



 

 

5.2 - PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

1 – Lei Orgânica Municipal; 

2 – Lei Federal 8.080 – Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização o funcionamento dos serviços correspondentes; 

3 – Lei Federal 8.142 Dispões sobre a participação da comunidade na gestão do sistema 
Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais. 

 

5.3 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ENFERMAGEM  

 

Questões objetivas envolvendo assuntos relacionados com as atribuições do cargo, tais 
como: 

1 – Assistência de enfermagem no período pré-natal; 

2 – Assistência de enfermagem no período intra-parto; 

3 – Complicações da gestação; 

4 – Avaliação do bem-estar fetal; 

5 – Planejamento familiar; 

6 – Ética e ciências biomédicas; 

7 – Medicina e humanização; 

8 – Controle de infecção; 

9 – Exercício profissional; 

10 – Código de ética do enfermeiro; 

11 – Programa de tuberculose; 



12 – Programa de Assistência Pré-Natal, detecção e controle da gravidez de alto risco; 

13 – Programa de saúde da mulher; 

14 – Imunobiológicos; 

15 – Avaliação e cuidados aos pacientes com Diabetes Mellitus;  

16 – Cuidados com queimaduras; 

17 – Suporte nutricional . 

18 – Doenças infecciosas; 

19 – Hipertensão; 

20 – Conceitos de Saúde; 

21 – Princípios do SUS; 

22 – Controle social; 

23 – Como iniciar a amamentação; 

24 – Como avaliar uma mamada; 

25 – Como promover a amamentação durante a gravidez e após o nascimento; 

26 – Atribuições das equipes do PSF; 

27 – Composição da equipe do PSF; 

28 – Conduta em casos de possível exposição ao vírus da raiva; 

29 – Conduta em caso possível de reesposição ao vírus da raiva; 

30 – Exames laboratorias na assistência pré-natal e condutas; 

31 – fatores de risco reprodutivo; 

32 – Profilaxia pré-exposição ao vírus da raiva;  

 

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 



1 – REICHMANN, Afonso. Enfermagem Materno Infantil; 2ª ed.; Rio de janeiro: Prof, 
2000; 

2 – BURROUGHS, A. Uma Introdução à enfermagem materna; 6ª ed.; Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1995. 

3 – MORETTI, E. Planejamento Familiar e Tecnologia Contraceptiva; Passo Fundo: 
Gráfica e Editora UPF, 1992. 

4 – PESSINI, L. Barchifontaine, Um, de P. Problemas Atuais de Bioética; 4ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

5 – RECHMANN, Afonso. Segurança e Controle da Infecção: São Paulo: Prof, 2000. 

6 – SUS É LEGAL – Legislação Federal e Estadual, Secretaria da Saúde – conselho 
Estadual de Saúde – RS, outubro 2000. 

7 – Legislação do COREN-RS, 2001. 

8 – Resolução COFEN nº 240/2000, de 30/08/2000 ( Código de Ética dos profissionais de 
enfermagem ). 

9 – Normas Técnicas e Operacionais do Programa de Tuberculose. SSMA, 2001 

10 – Normas Técnicas e Operacionais do Programa de Assistência Pré-natal, Detecção e 
controle da gravidez de alto risco, 1997. 

11 – Normas técnicas e Operacionais do Programa de Saúde da Mulher SSMA, 1997. 

12 – Manual de normas de vacinação. Brasília, 2001. 

13 – Manual de procedimentos para vacinação. Brasília. 2001. 

14 – BARRETO, S. S. M. et alli – Rotinas em Terapia intensiva; 3ª ed.; Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

15 – BARRETO e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem Médico_Cirúrgica.; Rio de 
Janeiro: Guanabara 2000. 

16 – Compêndio em Enfermagem.  

17 – Kujawa, H. Both, V. Brustscher, V. Direito a saúde com controle social, 2003. 

18 – Manejo Básico do aleitamento materno, 2003. 



19 – Saúde da família: Uma estratégia para a reorientação do modelo assistencial, 
Ministério da Saúde, 1997. 

20 – Manual técnico assistência pré-natal. Ministério da Saúde, Brasília, 2000. 

21 – Normas técnicas de tratamento profilático Anti-rábico humano, 2002 

 

 

5 - OPERÁRIO ESPECIALIZADO E GARI 

 

5.1 – PROVA DE MATEMÁTICA 

 

1. Números naturais e sistemas de numeração. 

Operações com números naturais. ( + , −, ×, ÷). 

2. Números fracionários. 

Operações com frações. 

3. Números decimais.  

Operações com números decimais. 

4. Sistemas de medidas. 

Operar com os padrões metro, metro quadrado, metro cúbico, litro, grama. 

5. Números inteiros. 

Operações com números inteiros. 

5. Equações e resolução de problemas numa só variável. 
6. Razões e proporções. 
7. Regra de três simples, regra de três composta. 
8. Porcentagem, juro simples. 
9. Números Reais. Operar com números Reais. 
10. Sistemas do 1º grau. 



Problemas envolvendo sistemas do 1º grau. 

5. Equações do 2º grau. 
6. Sistemas de equações do 2º grau, problemas do 2º grau. 
7. Noções de trigonometria.  

Aplicação das razões trigonométricas de 30º, 45º, 60º. 

5. Área das figuras planas. 
6. Função do 1º grau. Gráfico da função do 1º grau. 
7. Função do 2º grau. Gráfico da função do 2º grau. 

 

Bibliografia 

NETTO, Scipione di Pierrô. Matemática Conceitos e Histórias. Editora Scipione, 5ª a 8ª série. 

TIMONI, J. Nos Domínios da Matemática. Editora FTD, 5ª a 8ª série. 

GIOVANNI JR, & GIOVANI. Matemática Pensar e Descobrir. Editora FTD, 5ª a 8ª série.  

 

5.2 - PROVA DE PORTUGUÊS  

 

1 – Interpretação de texto. 

2 – Fonética: ditongo 

tritongo 

hiato 

separação de sílabas 

3 – Classes gramaticais: substantivo 

adjetivo 

artigo 

numeral 



pronome 

verbos regulares e suas conjugações 

4 – Concordância verbal e nominal. 

5 – Uso de pontuação: vírgula 

ponto 

exclamação 

interrogação 

6 – Uso da crase: regras principais 

7 – Acentuação gráfica: oxítonas 

paroxítonas 

proparoxítonas 

8 – Noções do ortografia: uso de “s”e”z”; “x” e “ch”; “ss” e “c”. 

 

 

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA; 

 

1 – Curso de Gramática aplicada aos Textos – Ulisses Infante – Editora Scipione – 1997. 

2 – Curso prático de gramática – Ernani Terra – Editora Scipione, 1997. 

3 – Gramática da Língua Portuguesa – Roberto Mello Mesquita – Editora Saraiva, 6ª 
Edição – 1997. 

4 – Gramática Ilustrada – Hildebrando A. de André – Editora Moderna – 5ª edição, 1997. 

5 – Gramática Metódica da Língua Portuguesa – Napoleão Mendes de Almeida – Editora 
Saraiva – 41ª edição, 1997. 

6 – Gramática Normativa da Língua Portuguesa – Rocha Lima – Livraria José Olympio 
Editora – 15ª edição, 1972. 



7 – Gramática – Teoria e exercícios – Paschoalin e Spadoto – Editora FTS AS – 1989. 

8 – Moderna Gramática Brasileira – Celso Pedro Luft – Editora Globo – 1979. 

 

 

5.3 – PROVA PRÁTICA 

Teste prático onde, através de planilhas previamente elaboradas, será avaliado o 
desempenho do candidato em tarefas atinentes aos cargos, conforme descrição dos cargos, 
nos itens 3.9 e 3.10 do edital. 

 

6 - ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO. 

 

6.1 - PROVA DE PORTUGUÊS 

 

1 - Fonética: 2 - Ortografia e acentuação gráfica: 

- vogais; encontros vocálicos; - abreviaturas e siglas; 

- consoantes; encontros consonantais; - emprego de letras; 

- sílaba; divisão silábica; - iniciais maiúsculas; 

- tonicidade. - sinais de pontuação. 

3 - Estrutura das palavras: 4 - Formação das palavras 

- raiz; - derivação; 

- radical; - composição; 

- tema; - redução; 

- afixos; - hibridismo; 

- desinências; - radicais. 



- vogais e consoantes de ligação. 

5 - Verbos: 6 - Concordância nominal e verbal: 

- regulares; - regras gerais. 

- irregulares; 

- conjugações; 

- tempos, modos, pessoas verbais. 

7 - Regência Nominal e Verbal: 8 - Frase, oração, período: 

- Regras gerais. - noções essenciais. 

9 - Termos da oração: 10 - Uso de crase. 

- essenciais; 

- integrantes; 

- acessórios. 

 

INDICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 

1. Gramática da Língua Portuguesa, Martins de Barros - Editora Atlas. 

2. Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha e Lindley Cintra - Ed. Nova 
Fronteira. 

3. Gramática, Teoria e Exercícios, Paschoalin e Spadoto - FTD. 

4. Estudos da Língua Portuguesa - gramática, Douglas Tufano - Ed. Moderna. 

5. Gramática Metodológica da Língua Portuguesa, Napoleão Mendes de Almeida - Ed. 
Saraiva. 

6. Curso prático de 2º grau, Ernani Terra - Ed. Scipione. 

7. Gramática, Literatura e Redação, Ernani e Nicola - Ed. Scipione. 

8. Gramática ilustrada, Hildebrando A. de André - Ed. Moderna. 



 

 

6.2 - PROVA DE LEGISLAÇÃO 

 

1 – Lei Orgânica Municipal; 

2 – Lei Federal 8.080 – Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização o funcionamento dos serviços correspondentes; 

3 – Lei Federal 8.142 Dispões sobre a participação da comunidade na gestão do sistema 
Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais. 

 

6.3 - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

Questões objetivas envolvendo assuntos relacionados com as atribuições do cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO II 

CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

 

27/06/2005 Início das inscrições 

08/07/2005 Encerramento das Inscrições 

13/07/2005 Homologação das Inscrições 

23/07/2005 Aplicação das Provas Escritas, devendo o candidato comparecer ao local às 08:00 ( 
meia hora antes do início da prova, marcado para as 08 horas e trinta minutos ) 
munido do cartão de identificação, documento de identidade e caneta azul ou preta. 
Tendo por local a Escola Municipal de Ensino Fundamental Agrícola Florestal e 
Ambiental - EMAFA, localizada junto ao Lago na cidade de Ilópolis. E às 13 horas 
no mesmo local para a prova prática dos cargos de Operário Especializado e Gari 

01/08/2005 Divulgação das notas das provas escritas, às tendo por local a Prefeitura Municipal de 
Ilópolos-RS. 

03/08/2005 Identificação pública das provas, às 09.30 horas, tendo por local a Prefeitura 
Municipal de Ilópolis- RS. 



03/08/2005 Publicação do Edital de divulgação das notas 

04-08/08/2005 Prazo de vistas da provas e de interposição de recursos 

11/08/2005 Despacho da autoridade, quanto à decisão da Banca sobre eventuais recursos. 

12/08/2005 Recurso de reconsideração. 

15/08/2005 Despacho da autoridade, quanto ao pedido de reconsideração. ( se houver ) 

17/08/2005 Homologação do resultado do concurso. 

 

 

 

 

 

 

 
 


