
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ/BAHIA 
 

* E D I T A L - 01/2004 * 
 

*  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  *  
 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições, devidamente autorizada pelo chefe do 
poder executivo, instituído nos termos da Portaria nº 009/2004, e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica 
Municipal, na Lei nº 012/2004, nas demais leis que regem o município de Cipó, e em cumprimento às normas estabelecidas pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios – TCM/BA. FAZ SABER, que estão abertas as inscrições do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O 
PROVIMENTO DE CARGOS do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Cipó, constituindo a regulamentação do concurso na forma prevista 
no presente EDITAL E INSTRUÇÕES QUE O INTEGRAM. 
 
01. DOS CARGOS, DAS VAGAS, CARGA HORÁRIA, VENCIMENTOS E TAXA DE INSCRIÇÃO (VER ANEXO I). 
 
1.1. O ingresso no cargo far-se-á na referencia inicial dos cargos em questão mediante a aprovação no Concurso e nomeação por ato do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme regime da Lei nº 012/2004. 
1.2. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no presente Concurso Público, para os cargos cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para esta finalidade serão destinadas 5% (cinco por cento) das vagas para cada 
categoria, desprezadas as frações. Participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a 
conteúdo, avaliação, horário e local de realização das provas. 
1.3. O candidato cego ou amblíope deverá solicitar, por escrito 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. 
1.4. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais concursados com estrita 
observância da ordem classificatória. 
 
02. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As Inscrições ficarão abertas no período de 02 a 13 de fevereiro de 2004 no município de Cipó/BA, no Prédio da Prefeitura Municipal, 
situado à Praça Juracy Magalhães, s/nº – Centro, no horário das 09:00 às 12:30 e das 13:30 às 17:00 horas, de segunda à sexta.  
 
2.2. As condições para a inscrição: 
 
• Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas dos decretos nos. 70.391/72 e 70.436/92; 
• Ter a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 65 (sessenta e cinco) anos no ato de admissão;  
• Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos; 
• Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 
• Ter a escolaridade e/ou a formação profissional exigida para o exercício do cargo, conforme discriminado no ANEXO I; 
• Estar inscrito, no ato de admissão, no respectivo Conselho Regional da categoria profissional, se for o caso; 
• Possuir Carteira Nacional de Habilitação - CNH (aplicado, somente, aos candidatos inscritos nos cargos que exija este requisito; 
• Preencher todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo. 
 
2.3. No período das Inscrições o candidato deverá: 
 
(1) Retirar a Ficha de Inscrição no Posto, fazer o pagamento da taxa de inscrição de acordo com os valores específicos para cada função 

técnica qualificada, cobrada a titulo de ressarcimento das despesas com material e serviços para a realização do Concurso ou fazer 
depósito bancário na Agência 1072-3 / Conta Corrente 10820-0 / BANCO BRASIL. 

(2) Preencher a Ficha de Inscrição todos os campos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em letra de forma com nitidez e 
legibilidade; 

(3) Preencher corretamente o campo correspondente ao código do cargo pleiteado; 
(4) Preencher e assinar a declaração contida no Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, que atende às condições exigidas no Edital. 
(5) Apresentar original da Cédula de Identidade (R.G.) ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou do Certificado de Reservista ou de 

Carteiras expedidas por Órgão ou Conselhos de Classe, ou da Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 
9.503/97), o mesmo deverá  ser apresentado para a prestação das provas; 

(6) Entregar ao Coordenador de Inscrição, anexando os documentos solicitados: 
a.O original do comprovante de depósito bancário, referente ao valor da Taxa de Inscrição ao cargo pleiteado. 
b.A Ficha  de Inscrição preenchida. 
c. Anexar fotocópia da cédula de Identidade frente/verso na ficha de Inscrição. 

(7) Receber do Coordenador de Inscrição o Comprovante de Inscrição, contendo o número de inscrição pré-identificado e Edital Completo; 
(8) São considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo feito o pagamento do valor de inscrição, não tenham preenchido e 

devolvido a respectiva Ficha de Inscrição no período das inscrições. 
(9) Observar as orientações contidas na própria Ficha e no Edital, pois não serão admitidas quaisquer alterações posteriores à efetivação da 

inscrição. 
 
2.3.1. Por Procuração 
 
ü Será permitida a Inscrição por procuração, devendo ser apresentado o respectivo instrumento público ou particular, indicando 

expressamente o nome do cargo, acompanhado de cópia autenticada dos Documentos de Identidades do candidato e do procurador. 
ü O procurador de mais de um candidato deverá apresentar uma procuração para cada candidato, que ficará retida. 
ü O Candidato Inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas  pelo seu procurador, no formulário de 

Inscrição arcando com eventuais erros de preenchimento daquele documento. 
 

 

 

 

 



Importante: Não serão aceitos, como documentos de identidade, certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista sem foto, carteiras funcionais sem valor de identidade, fotocópias ainda que autenticadas, bem como documentos 
ilegíveis ou danificados. 

 
2.4. O recibo da Taxa de Inscrição cujo pagamento poderá ser efetuada em dinheiro ou cheque, sendo que os pagamentos efetuados com 
cheque somente serão considerados quitados após a compensação respectiva. 
2.5. Não serão aceitas inscrições por depósito via postal, fac -símile, internet, condicional e/ou extemporânea. 
2.6. 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. Este Laudo 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. 
2.7. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo. 
2.8. 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 nenhuma. 
2.9. Serão canceladas, a qualquer tempo, as inscrições, provas ou nomeação do Candidato, se verificadas falsidade de declaração ou 
irregularidade nas provas ou documentos. 
 
03. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS. 
 
3.1. As provas serão realizadas no município de Cipó, em data e locais a serem publicado no mural do prédio do Paço Municipal. 
3.2. O candidato somente f ará a prova se munido de um dos documentos exigido no ato da inscrição, conforme item 2.3.(5). 
3.3. Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos de identificação diferentes dos acima estabelecidos. 
3.4. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
3.5. Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, o candidato deverá solicitar ao 
fiscal de classe a correção no dia da prova anexando em Ata.  
3.6. A comunicação feita por intermédio do correio não tem caráter oficial, sendo meramente informativa. É de responsabilidade exclusiva do 
candidato o conhecimento das publicação relativas ao Processo, bem como o comparecimento nas datas e horários determinados nos Editais 
de Convocação para cada etapa O candidato deverá, OBRIGATORIAMENTE, acompanhar as convocações, avisos e/ou comunicados, através 
da divulgação nos endereços abaixo: 
       3.7.1. no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Cipó. 
       3.7.2. no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de Cipó. 
       3.7.3. Site do IBRASCON – www. ibrascon.com 
 
3.7. O candidato deverá a partir 27/02/2004, obter informações quanto ao local da prova através do telefone: (0**71) 272-9109 – IBRASCON, 
das 09:00 às 17:00 horas, ou então, consultar a home page: www.ibrascon.com, ou dirigir-se à Prefeitura Municipal de Cipó, no horário das 
08:00 às 14:00 horas, de segunda à sexta. 
3.8. 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.  
3.9. Não será permitida a entrada de candidatos, sob qualquer pretexto, após o fechamento dos portões. 
3.10. 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. 
3.11. 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 Óptica, onde serão de sua inteira responsabilidade: 
§ O preenchimento correto das bolhas ópticas, 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 Óptica, sendo consideradas marcações incorretas: 

dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, campos de marcação não preenchido integralmente, marcação ultrapassando 
o campo determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  

3.12. 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 devera fazer nada que contrarie o que especifica o seu caderno de provas. 
3.13. Durante a realização das provas, não será permitidas a comunicação dos candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras, 
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, Walkmam, receptor, gravador) e outros equipamentos similares, livros, anotações, impressos. 
3.14. Aos portadores de deficiência serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender das necessidades específicas, cabendo à 
coordenação do Concurso o cumprimento das demais condições do Edital. 
3.15. Não haverá por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas. 
3.16. Ao término da prova o candidato deverá devolver ao fiscal, o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta DEVIDAMENTE ASSINADOS. 
3.17. 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. 
3.18. O Gabarito para conferência do desempenho dos candidatos será divulgado pela Prefeitura Municipal até o 2º (segundo) dia útil após a 
realização da respectiva prova. 
3.19. Por razões de segurança e de direitos autorais adquiridos, o IBRASCON não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a 
candidatos ou a instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. 
 

É de responsabilidade do Candidato entregar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta antes de sair da sala de provas. Caso 
não seja devolvida o candidato estará sumariamente eliminado do Concurso Público, sem direito a recurso ou reclamação 
posterior. 

 
CASOS ESPECIAIS 
 
§ O Candidato que estiver hospitalizado na sede do município de Cipó deverá comunicar à Comissão do Processo Seletivo e/ou ao 

Coordenador local, até 12 horas antes da realização das provas. 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, o IBRASCON não autorizará a aplicação da prova). 
 
04. DO CONCURSO 
 
4.1. O concurso será realizado em duas etapas e constará dos seguintes procedimentos: 
4.1.1. Todos os candidatos serão submetidos a uma Prova Objetiva de Conhecimentos será de acordo com o cargo e constará de questões 
objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E) para resposta, sendo adotada, para fins de correção, uma única 
resposta correta por questão. 
4.1.2. Somente serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos do total da prova, 
não havendo possibilidade de aproximação de notas. 
4.1.3. Cada Prova Objetiva valerá de 0 a 100 pontos. 
4.1.4. A Prova Objetiva, elaborada de acordo com os conteúdos constantes do Programa que, para todos os efeitos legais, integram o Edital. 
4.1.5. A Prova de Títulos terá a pontuação máxima de 15 (quinze) pontos. 
4.1.6. Os candidatos aos cargos previstos com habilidade específicas, que obtiverem aprovação na prova objetiva de múltiplas escolhas, serão 
submetidos à Prova Prática eliminatória, que valerá de 0 a 100 pontos, tendo aprovação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 
pontos. 
 
05. DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
5.1. Será desclassificado o candidato que: 
5.1.1. Não estiver presente na sala de provas no horário determinado para o início das provas Prova Objetiva de Conhecimentos e à Prova 
Prática; 
5.1.2. Apresentar Laudo Médico falso ou incompatível com a deficiência alegada pelo candidato ou, ainda, quando a Perícia Médica entender 
que a deficiência atestada é incompatível com o desempenho das atribuições do cargo. 
5.1.3. Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua realização; 
5.1.4. Comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova; 
5.1.5. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo sem o acompanhamento do fiscal; 
5.1.6. Iniciadas as provas, retirar-se da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos; 
5.1.7. Tiver procedimento inadequado ou descortês para com qualquer dos executores, seus auxiliares, autoridades presentes e/ou candidatos; 
5.1.8. Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata e for responsável por falsa identificação pessoal; 
5.1.9. Não preencher qualquer um dos requisitos previstos no presente Edital para investidura no Cargo; 
5.1.10. Obtiver nota inferior a 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada prova aplicada; 
5.1.11. O candidato que não assinar o cartão-resposta. 
 
06. DA PROVA DE TÍTULOS 
 
6.1. Na forma prevista no art. 19 das Disposições Transitórias da Constituição Federal, a todos os candidatos que se habilitarem com média 
mínima de 50% de acertos da prova e que tenham sido admitidos até 05.10.1988, prestando serviços públicos, será facultada a prova de títulos 
com caráter classificatório, a ser requerido no prazo de 48 horas após a publicação do resultado da prova objetiva, com comprovação do tempo 
de serviço mediante certidão, tendo a respectiva prova de títulos caráter meramente classificatório, com anexação dos pontos da tabela abaixo 
à nota da prova objetiva. 
 
05(cinco) anos de serviço 01 (hum) ponto 
10(dez)  anos de serviço 02 (dois) pontos 
15(quinze) anos de serviço 03 (três) pontos 
20(vinte ) anos de serviço 04 (quatro) pontos  
 
6.2. Aos candidatos dos cargos de Professores, será facultada a apresentação de prova de títulos de formação e especialização, somente os 
indicados a seguir, desde que devidamente comprovados e relacionados: 
 

TÍTULO PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS 
 

Aprovação em concurso público p/ provimento dos cargos de Professores. 01 ponto 03 
Certificado de cursos presenciais de atualização, com carga horária mínima de 60 horas, na 
área de educação. 

01 ponto 02 

Diploma, devidamente registrado de conclusão de curso superior, ou Certificado de 
Conclusão de Programa Especial de Formação de Professor. 02 pontos 02 

Certificado de curso de especialização, em nível de pós-graduação, com carga horária 
mínima de 360 horas, na área de educação. 02 pontos 04 

 
6.3. As notas atribuídas aos títulos serão adicionadas à nota final, exclusivamente para efeitos de classificaç ão. 
6.4. Os documentos deverão ser apresentados em fotocópias, acompanhadas dos respectivos originais para conferência e devolução imediata. 
Não serão aceitos protocolos dos documentos. 
6.5. Todos os documentos apresentados, cuja devolução não for solicitada no prazo de 90 dias, contados a partir da homologação do resultado 
final do concurso, serão incinerados pelo IBRASCON. 
6.6. O candidato somente poderá obter até o máximo de 15 (quinze) pontos em títulos, sendo desprezada a pontuação superior a este número. 
6.7. Após o prazo não serão aceitos pedidos de inclusão de títulos sob qualquer hipótese ou alegação. 
 
07. DO RECURSO 
 
7.1. O recurso será protocolado no Prédio da Prefeitura Municipal de Cipó, em uma via, acompanhado, conforme o caso, de cópia de 
documento que entenda pertinente. Sendo facultado ao candidato recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a publicação do 
gabarito das provas. 



7.2. 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 do 
Concurso. 
7.3. Será liminarmente rejeitado qualquer recurso protocolizado 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.  
7.4. Não será conhecido o recurso que apresente fundamentação deficiente ou não traga delimitadas as matérias objeto de impugnação. 
7.5. 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 abaixo: 
 
Concurso: Prefeitura Municipal de Cipó 
Número de Inscrição:                         Nome:  
Cargo: 
Questionamento: 
Data:                                                                                                                Assinatura: 
 
7.6. O recurso deverá ser:  
§ apresentado em folhas separadas para questões/itens diferentes;  
§ possuir argumentação lógica e consistente;  
§ interposto e protocolado, impreterivelmente, no local e período determinado no item 7.1.;  
§ entregue em duas vias (original e cópia); 
7.7. 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. 
7.8. No caso de impugnação à pontuação da Prova de Títulos, os pontos equivalentes serão atribuídos ao recorrente na proporção prevista no 
Quadro de Títulos. 
7.9. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 
7.10. 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. 
7.11. Não caberá recurso contra a decisão da Prova Prática. 
 
08. DO RESULTADO 
 
8.1. Somente serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50% (cinqüenta por cento) do total da prova. 
8.2. A classificação final dos candidatos será obtida através da soma dos escores brutos de cada prova, convertidos em notas e somadas as 
notas na apuração final. 
8.3. 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. 
8.4. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato: 

8.4.1. Seja mais idoso; 
8.4.2. Tiver maior número de dependentes; 
8.4.3. Sorteio Público realizado pela Comissão Especial do Concurso, com a presença dos candidatos empatados. 

8.5. A Comissão Organizadora do Concurso publicará o resultado final do concurso relacionando o nome do candidato ao total de pontos 
obtidos. 
8.6. Os candidatos habilitados portadores de deficiência física serão relacionados separadamente. 
8.7. Caso não haja candidatos portadores de deficiência aprovados, a vaga reservada será destinada ao restante dos candidatos, de acordo 
com a ordem de classificação. 
 
09. DO PROVIMENTO 
 
9.1. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas essa, quando ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos 
candidatos. 
9.2. A nomeação dos aprovados obedecerá a ordem de classificação dos candidatos habilitados, de acordo com a necessidade da 
Administração. 
9.3. Os candidatos aprovados deverão tomar posse no prazo de 30 dias após a publicação do ato de provimento, tendo o prazo máximo de 05 
(cinco) dias para entrar em exercício de função, no lugar para onde for designado. 
9.4. Somente poderá tomar posse os candidatos que apresentarem a prova de sanidade física e mental. 
9.5. O candidato que nomeado não tomar posse no prazo de 30 dias, perderá o direito à sua classificação, passando a ser o último da lista de 
classificados. 
9.6. A nomeação, bem como todos os atos do presente concurso, serão publicadas no lugar de costume da Prefeitura Municipal e registradas 
no livro próprio dos atos do Poder Executivo. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer do concurso público, 
mesmo que só verificada posteriormente, eliminará o candidato do concurso, anulando todos os efeitos decorrentes de sua inscrição. 
10.2. A Administração 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; 
10.3. O candidato nomeado deverá permanecer por um período mínimo de 02 (dois) anos em exercício no local e/ou localidade para o qual for 
designado, não podendo ser deferido pedido de remoção antes do seu transcurso, salvo se a lei impuser. 
10.4. Quaisquer informações adicionais sobre o Concurso serão obtidas na Secretária de Administração da Prefeitura Municipal ou no 
IBRASCON.  
10.5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação neste concurso, valendo, para esse fim, a 
homologação pública. 
10.6. 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. 



10.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a este concurso 
através da Imprensa Oficial do Município. 
10.8. 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 Poder Ex ecutivo. 
10.9. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, contados da data da publicação de sua homologação, podendo, antes de 
esgotado, ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Administração por ato expresso do Chefe do Poder Executivo do Município. 
10.10. O concurso público será planejado e executado pelo IBRASCON - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONCURSOS.  
 

P R O G R A M A 

 
As eventuais sugestões de matérias constantes dos programas, deste Edital, não constituem a única fonte para a formulação das questões da 
Prova Objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, observando-se, no entanto, a escolaridade exigida para o cargo. 
 
# 1. CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO  
 
1.X. LINGUA PORTUGUESA: COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃ O DE TEXTOS: Estrutura — relações entre partes do texto e entre textos; 
Conteúdo — idéias principais e secundárias, relações de sentido entre partes do texto e entre textos; Características de diferentes tipos de 
textos; Discurso direto e indireto. CONVENÇÕES ORTOGRÁFICAS: Acentuação das palavras; Grafia das palavras. MORFOSSINTAXE: 
Estrutura, formação e classificação das palavras; Flexão verbal e nominal; Emprego das diferentes classes gramaticais; Período simples — 
colocação e emprego dos termos; Período composto — coordenação e subordinação, orações reduzidas e desenvolvidas, emprego dos nexos 
oracionais; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Uso do acento indicativo de crase; Pontuação. 
 
1.Y. MATEMÁTICA: Equação do 1.º e 2º grau; conjuntos numéricos; operações com números naturais; expressão simples e composta; 
divisibilidade; múltiplos e diversos; fatoração, problemas com quatro operações, MDC e MMC; fração ordinária; potências e raízes; grandezas 
proporcionais; razão; porcentagem ; juros simples; regra de três simples e composta; potencia; desconto; números primos; sistema métrico 
decimal: (comprimento, superfície, volume, capacidade e massa); 
 
PROFESSOR NÍVEL I 
 
1.LINGUA PORTUGUESA: Consultar Item 1.X. 
2.MATEMÁTICA: Consultar Item 1.Y. 
3. CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Planejamento. Avaliação. Correntes pedagógicas e suas concepções de educação. Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9394/96. Objetivos gerais do ensino de 1.º e 2.º grau. Períodos do desenvolvimento humano e seus 
caracteres principais. 
 
DIGITADOR 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Consultar item 2.X 
2. MATEMÁTICA: Consultar item 2.Y 
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos em Sistema Operacional Windows, 98, NT. Conhecimento das atividades de 
preparação de dados e de digitação. Noções de informática e microinformática: hardware; componentes do computador; periféricos; teclado; 
meios de armazenamento; software básico, software de apoio e aplicativos. Fundamentos do Windows. Fundamentos da Internet, Processador 
de textos Word. Planilha eletrônica Excel. 
 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Consultar item 1.X 
2. MATEMÁTICA: Consultar item 1.Y 
3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Noções de anatomia, fisiologia e microbiologia. Administração de medicamentos: via oral, via parenteral, 
outras vias. Curativos: material utilizado e cuidados com a sua utilização, tipos de ferimentos, procedimentos. Limpeza, assepsia, antissepsia, 
desinfecção e esterilização: conceitos, importância, indicações; Noções de primeiros socorros, dados  vitais, oxigenoterapia, sondagem 
gástrica, vesical, lavagem intestinal, gástrica, aplicações quentes e frias, massagens, observações de sinais e sintomas. Assistência 
hemoterápica: coleta de sangue de doador, acidentes e incidentes na transfusão de sangue. Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico: 
cuidado no pré e pós -operatório, terminologia cirúrgica. Código de ética profissional, Lei do exercício profissional. Termos técnicos na 
enfermagem.  
 
# 2. CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
2.X. LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Textos; Dígrafos e sílabas, advérbio, interjeição, artigo, pronome, significação das palavras, 
sinônimos, homônimos, parônimos, encontros vocálicos e consonantais, substantivo, verbo, morfologia, concordância nominal e verbal. 
 
2.Y. MATEMÁTICA: Equação do 1º grau, frações ordinárias, sistema de numeração, numerais, decimais, numeração romana, operação com 
números naturais, problemas com quatro operações, expressões, razões e proporções, juros simples; porcentagem; operação com número 
inteiro, regra de três simples; Sistema Métrico Decimal (comprimento e volume). 
 
GUARDA MUNICIPAL 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Consultar item 2.X. 
2. MATEMÁTICA: Consultar item 2.Y. 
3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Formas de tratamento e atendimento; Chefia e liderança pessoal; Normas de conduta; Conhecimentos 
específicos da função; Hierarquia funcional; Direitos e Deveres do funcionário; Relações Humanas no trabalho; Delegação; Conflitos na equipe. 
 



MOTORISTA  
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Consultar item 2.X. 
2. MATEMÁTICA: Consultar item 2.Y. 
3. CONHECIMENTO ESPECÍFICO: Legislação de trânsito no seu todo conforme preceitua o Código Nacional de Trânsito Lei 9.503/97. 
Sinalização horizontal, vertical, por apitos, gestos e semáforos. Noções básicas sobre complexo de trânsito. O homem: seu preparo técnico, 
psicológico e educacional como usuário da via. A Via: sua importância para a circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso pelo 
pedestre. O Veículo: seu conhecimento como meio de comunicação e de transporte, seu uso e manutenção. O Código Nacional de Trânsito e 
seu regulamento. O comportamento do condutor na direção veicular. O comportamento do pedestre nas vias de circulação. A direção 
defensiva, sua importância para a segurança do trânsito. tipos de habilitação; O uso dos equipamentos obrigatórios e os acessórios de 
segurança. O comportamento específico do condutor no transporte de passageiros de cargas pesadas perigosas e socorros urgentes. 
 
# 3. CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO) 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia, Separação de sílabas, Substantivo e Adjetivos: emprego, flexão (masculino - feminino, singular – 
plural) 
2. MATEMÁTICA: Operação com Números Naturais, Problemas com Quatro Operações. 
3. RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Medir a habilidade do candidato em entender as relações entre as pessoas, lugares, coisas, objetos, etc. 
Deduzir novas informações das relações fornecidas, através de raciocínio básico. 
Verificar a capacidade de utilizar-se de raciocínio analítico e dedutivo. 
1) Interpretação de seqüências numéricas; 
2) Interpretação de seqüências lógicas através do uso de figuras; 
3) Interpretação de seqüências lógicas através do uso de símbolos. 
 

* DAS PROVAS PRÁTICAS * 

 
OBSERVAÇÃO: A prova prática terá caráter classificatório e eliminatório. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente 
do total de pontos obtidos. 
 
* PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 
 
CARGO – DIGITADOR 
 
A prova constará de cópia, de texto impresso em microcomputador, Software Editor de Textos Microsoft Word, em ambiente gráfico Microsoft 
Windows e será aplicada por turmas, sendo os candidatos chamados em intervalos de 20 minutos, sendo exigido um mínimo de 1.000 (um mil) 
dígitos líquidos em 10 (dez) minutos. 
Os toques líquidos serão calculados levando-se em conta o número de toques brutos, diminuindo-se o número de erros cometidos, segundo a 
fórmula: 
TL = TB - ERROS, onde:       TL = Toques Líquidos        TB = Toques brutos         ERROS = Toques errados  
Os toques brutos correspondem à totalização do número de toques dados pelo candidato, incluindo vírgulas, espaços, pontos e mudanças de 
parágrafo. 
Os erros serão observados toque a toque, comparando-se com o texto original, considerando-se 1 (um) erro cada uma das seguintes 
ocorrências: inversão de letras; omissão e/ou excesso de letras; sinais e/ou acentos errados; duplicação de letras; falta de espaço entre 
palavras, espaço a mais entre as palavras ou letras. 
A prova de digitação terá caráter eliminatório, sendo eliminado, o candidato que não alcançar 1.000 (um mil) dígitos líquidos. 
 
* PRÁTICA DE DIREÇÃO 
 
CARGO - MOTORISTA 
 
ü Os candidatos serão submetidos a uma avaliação do desempenho na direção de veículos, conforme a Categoria escolhida, “C” ou “D” na 

qual serão analisados os itens que seguem: Controle de embreagem em aclives e declives. Entrada e saída nas vias preferenciais. Entrada 
e saída nas curvas e retorno Uso da sinalização por gestos, luzes e som com o veículo parado e em movimento. Passagem e 
ultrapassagem de outro veículo em movimento. Velocidade regulamentar. Velocidade compatível com a segurança. Estacionamento e 
parada. Partida e parada de veículo. Uso de pistas com mais de uma faixa de circulação no mesmo sentido. Operação de freios. Operação 
da embreagem. Operação de instrumentos no painel. Observância da sinalização horizontal e vertical. Observância da sinalização 
semafórica. Engrenagem e Desengrenagem das marchas. Funcionamento do motor. Distância de segurança entre o veículo que dirige e o 
que segue imediatamente. Mudança de faixa. Marcha-a-ré. 

ü Os candidatos deverão apresentar a “C.N.H.” no momento da assinatura para avaliação prática. 
ü A avaliação será pública, podendo os demais candidatos acompanhar o desempenho do candidato avaliado. 
ü Cada candidato terá um prazo de 20 minutos para a direção do veiculo, obedecendo nesse ínterim aos comandos do instrutor-avaliador. 
 

INSCRIÇÃO 02 A 13 DE FEVEREIRO DE 2004 
PROVA OBJETIVA DATA A SER DEFINIDA PELA COMISSÃO 
PUBLICAÇÃO DO GABARITO 24 HORAS APÓS A APLICAÇÃO DA PROVA 
RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 01 A 10 DIAS APÓS APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
ENTREGA DE TITULOS DATA A SER DEFINIDA PELA COMISSÃO 
PROVA PRATICA DATA A SER DEFINIDA PELA COMISSÃO 
RESULTADO FINAL 01 A 10 DIAS APÓS APLICAÇÃO DA PROVA PRATICA  

 
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. 
 

 
 

* ANEXO I * 

 
COD. CARGO VAGAS C/H SALÁRIO 

BASE 
ESCOLARIDADE TAXA 

1. Professor Nível I 50 20 R$ 240,00 Ensino Médio Completo c/ Magistério R$ 40,00 
2. Digitador 10 40 R$ 240,00 Ensino Médio Completo c/ Informática R$ 40,00 
3. Auxiliar de Enfermagem 20 40 R$ 240,00 Ensino Médio Completo e Registro no COREN R$ 40,00 
4. Guarda Municipal 30 40 R$ 240,00 Ensino Fundamental Completo R$ 30,00 
5. Motorista “C” ou “D”  20 40 R$ 240,00 Ensino Fundamental Completo c/ habilidade específica R$ 30,00 
6. Auxiliar de Serviços Gerais 100 40 R$ 240,00 Alfabetizado R$ 20,00 
 

CIPÓ, 30 DE JANEIRO DE 2004. 
 
 

MARIA LOURDES DE SANTANA RIBEIRO DA CRUZ 
PRESIDENTE DA COMISSÃO 

 
 


