
 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS
Edital nº 001/2020, de 06 de 

 

 

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, 
conferidas, torna público que estão abertas as inscrições para o 
provimento de cargos efetivos 
e os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso Público
e formação de cadastro de reserva
seguir especificadas. 

 

 

1.1. A execução do Concurso Público será da responsabilidade técnica e operacional do

Desenvolvimento Institucional Brasileiro 

em obediência às normas des

 

1.2. Compete à Prefeitura Municipal de 

Público, o acompanhamento e a fiscalização de todo o processo e da 

Público. 
 

1.3. O Concurso Público destina

efetivos da Prefeitura Municipal de 

cadastro de reserva, de acordo com o quanti

das que surgirem no decorrer do prazo de validade deste Certame, que será de 02 (dois) anos

prorrogável uma única vez por igual período, a contar da data de sua homologação.
 

1.4. O Concurso Público para os ca

de caráter eliminatório e classificatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante 

aplicação de Prova Objetiva para todos os cargos

Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas

 

1.5. Além das vagas ofertadas, este Edital prevê formação de cadastro de reserva na forma do 

ANEXO I. 
 

1.6. Por cadastro de reserva entende

listagem que contém o resultado final do Concurso Público. O cadastro de reserva somente 

será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, ou substituições, nos respectivos 

cargos, observado o prazo de validade referenciado no 

 

1.7. As provas objetivas serão realizadas na cidade de 

utilizadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade,
 

1.8. Os horários mencionados no presente Edital, e nos demais a serem publica

Concurso Público, obedecerão ao horário oficial de Brasília

 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA NO CARGO

www.idib.org.br 

GROAÍRAS – CE 
de março de 2020. 

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são 
torna público que estão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO

provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS 
e os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso Público
e formação de cadastro de reserva, conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital e a 

1. DAS DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 

A execução do Concurso Público será da responsabilidade técnica e operacional do

Desenvolvimento Institucional Brasileiro -IDIB, conforme contrato celebrado entre as partes, 

em obediência às normas deste Edital e às leis vigentes.   

Prefeitura Municipal de Groaíras - CE, por meio da Comissão Especial de Concurso 

Público, o acompanhamento e a fiscalização de todo o processo e da 

O Concurso Público destina-se ao preenchimento dos cargos vagos no quadro de servidores 

Prefeitura Municipal de Groaíras - CE, para o exercício funcional e formação de 

cadastro de reserva, de acordo com o quantitativo constante no Anexo I deste Edital e, ainda, 

das que surgirem no decorrer do prazo de validade deste Certame, que será de 02 (dois) anos

prorrogável uma única vez por igual período, a contar da data de sua homologação.

O Concurso Público para os cargos de que trata este Edital compreenderá exame intelectual, 

de caráter eliminatório e classificatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante 

bjetiva para todos os cargos, Prova de Título para os cargos de Professor

Prática para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas.  

Além das vagas ofertadas, este Edital prevê formação de cadastro de reserva na forma do 

Por cadastro de reserva entende-se o conjunto de candidatos classificados e relacionados na 

que contém o resultado final do Concurso Público. O cadastro de reserva somente 

será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, ou substituições, nos respectivos 

cargos, observado o prazo de validade referenciado no subitem 1.3, do presente Edital.

s provas objetivas serão realizadas na cidade de Groaíras, no Estado do 

utilizadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade, nos termos dos 

Os horários mencionados no presente Edital, e nos demais a serem publica

Concurso Público, obedecerão ao horário oficial de Brasília-DF. 

DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA NO CARGO 

de acordo com as atribuições que lhes são 
O PÚBLICO destinado ao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE 
e os que vierem a vagar e os que forem criados durante o prazo de validade deste Concurso Público, 

e as normas e condições estabelecidas neste Edital e a 

A execução do Concurso Público será da responsabilidade técnica e operacional do Instituto de 

e contrato celebrado entre as partes, 

, por meio da Comissão Especial de Concurso 

Público, o acompanhamento e a fiscalização de todo o processo e da realização do Concurso 

se ao preenchimento dos cargos vagos no quadro de servidores 

, para o exercício funcional e formação de 

tativo constante no Anexo I deste Edital e, ainda, 

das que surgirem no decorrer do prazo de validade deste Certame, que será de 02 (dois) anos, 

prorrogável uma única vez por igual período, a contar da data de sua homologação. 

rgos de que trata este Edital compreenderá exame intelectual, 

de caráter eliminatório e classificatório, para aferir conhecimentos e habilidades, mediante 

ítulo para os cargos de Professor e 

Além das vagas ofertadas, este Edital prevê formação de cadastro de reserva na forma do 

se o conjunto de candidatos classificados e relacionados na 

que contém o resultado final do Concurso Público. O cadastro de reserva somente 

será aproveitado mediante a abertura de novas vagas, ou substituições, nos respectivos 

, do presente Edital. 

, no Estado do Ceará, podendo ser 

nos termos dos subitens 11.1. 

Os horários mencionados no presente Edital, e nos demais a serem publicados para o 



 

 

 

 

 

2.1. Para investidura no cargo escolhido, o candidato deverá ter na data da posse as condições 

especificadas a seguir: 

 

a) ter sido classificado n

eventuais retificações;
b) ter concluído com aproveitamento curso de qualificação básica, 

de quarenta horas, 

Saúde, conforme Lei nº 11.350/2006
c) residir na área da comunidade que irá atuar, no que se refere, exclusivamente, ao cargo 

Agente Comunitário de Saúde
d) ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portu

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e na forma do disposto no Art. 13 do D

abril de 1972; 

e) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos

f) no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 

g) estar quite com a Justiça Eleitoral; 

h) Possuir, no ato da nomeação, a habilitação 
ANEXO I deste Edital e a documentação comprobatória determinada no item “

POSSE DOS CANDIDATOS HABILITADOS”

i) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

j) cumprir as determinações deste Edital

 

2.2. Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição no certame, não 

possuir os requisitos estabelecidos no 

pelo candidato aprovado que comprovar todas

 

2.3. No ato da convocação, até a data

subitem 2.1 deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original.

 

 

3.1. A inscrição do candidato imp

estabelecidas neste Edital, podendo o candidato se inscrever para mais de um cargo, desde 

que haja compatibilidade de dia e horário do cronograma previsto (

das Provas. 

 

3.2. O candidato inscrito para mais de um cargo

ambos, deverá no ato da convocação, optar por apenas um cargo para exercer, podendo ficar 

no quadro de reserva do outro. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos

conformidade com art. 37, XVI, da Constituição Federal.

 

3.3. As taxas de inscrições serão conforme o disposto no 

 

3.4. As inscrições serão efetuadas pela internet, no site 

14h00min do dia 09 de 

www.idib.org.br 

Para investidura no cargo escolhido, o candidato deverá ter na data da posse as condições 

 

ter sido classificado no Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, seus anexos e 

eventuais retificações; 
ter concluído com aproveitamento curso de qualificação básica, com carga horária mínima 

de quarenta horas, no que se refere, exclusivamente, aos cargos 

, conforme Lei nº 11.350/2006; 
residir na área da comunidade que irá atuar, no que se refere, exclusivamente, ao cargo 

Agente Comunitário de Saúde, conforme Lei nº 11.350/2006; 
ter nacionalidade brasileira e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 e na forma do disposto no Art. 13 do Decreto Federal n°. 70.436, de 18 de 

igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;  

o caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;  

star quite com a Justiça Eleitoral;  

Possuir, no ato da nomeação, a habilitação exigida para o cargo conforme especificado no 
deste Edital e a documentação comprobatória determinada no item “

DOS CANDIDATOS HABILITADOS” deste Edital;  

er aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo; 

as determinações deste Edital. 

Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição no certame, não 

possuir os requisitos estabelecidos no subitem 2.1. No entanto, o cargo somente será provido 

pelo candidato aprovado que comprovar todas as exigências descritas no Edital.

No ato da convocação, até a data-limite de comprovação, todos os requisitos especificados no 

deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original.

3. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital, podendo o candidato se inscrever para mais de um cargo, desde 

que haja compatibilidade de dia e horário do cronograma previsto (ANEXO 

dato inscrito para mais de um cargo, na forma do subitem 3.1,

ambos, deverá no ato da convocação, optar por apenas um cargo para exercer, podendo ficar 

no quadro de reserva do outro. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos

conformidade com art. 37, XVI, da Constituição Federal. 

As taxas de inscrições serão conforme o disposto no ANEXO I deste Edital.

As inscrições serão efetuadas pela internet, no site www.idib.org.br, 

de março de 2020 às 23h59min do dia 19de abril de 2020

Para investidura no cargo escolhido, o candidato deverá ter na data da posse as condições 

o Concurso Público, na forma estabelecida neste Edital, seus anexos e 

com carga horária mínima 

no que se refere, exclusivamente, aos cargos Agente Comunitário de 

residir na área da comunidade que irá atuar, no que se refere, exclusivamente, ao cargo 

guesa, estar amparado pelo 

estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º da Constituição da República Federativa do 
ecreto Federal n°. 70.436, de 18 de 

exigida para o cargo conforme especificado no 
deste Edital e a documentação comprobatória determinada no item “19 - DA 

er aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;  

Não haverá qualquer restrição ao candidato que, no ato de sua inscrição no certame, não 

argo somente será provido 

as exigências descritas no Edital. 

limite de comprovação, todos os requisitos especificados no 

deverão ser comprovados mediante a apresentação de documento original. 

licará em conhecimento prévio e na aceitação das normas 

estabelecidas neste Edital, podendo o candidato se inscrever para mais de um cargo, desde 

ANEXO V) para aplicação 

subitem 3.1, caso seja aprovado em 

ambos, deverá no ato da convocação, optar por apenas um cargo para exercer, podendo ficar 

no quadro de reserva do outro. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos em 

deste Edital. 

 durante o período das 

de 2020. 



 

 

 

 

 

3.5. Após o horário de encerramento das inscrições, citado no subitem anterior, a ficha de inscrição 

e o boleto bancário não estarão mais disponíveis no site.

 

3.6. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
 

a) Acessar o site www.idib.org.br

b) Localizar no site o “

Municipal de Groaíras

c) Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição

moldes previstos neste Edital

instruções; 

d) o envio da ficha de inscrição gerará o boleto de pagamento da Taxa de Inscrição que deverá 
ser impresso e pago em espécie em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, 

sendo de inteira responsabilidade do candidato a impres

inscrição.  

 

3.7. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 24 (vinte e quatro) horas após a 

emissão do boleto bancário.

 

3.7.1. Caso o candidato perca o prazo do item anterior, terá que reemitir novo boleto de 

pagamento da taxa de inscrição.

 

3.7.2. A taxa de inscrição deverá ser paga até o primeiro dia útil após o fim das inscrições.

 

3.8. As inscrições efetuadas somente serão deferidas após a comprovação de pagamento da taxa 

de inscrição pelo sistema bancário. 

 

3.9. O candidato inscrito não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato 

da inscrição, sob as penas da lei.

 

3.10. O IDIB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 

de dados em que não seja comprovada qualquer gerência ou

 

3.11. Não será dispensado o pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que 

atenderem os requisitos definidos pelo Decreto Federal n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008.

 

3.11.1. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscriç

candidatos que:

3.11.1.1. De acordo com o Decreto Federal nº 6.593:
 

a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal 

de 2007; 

b) comprovar

6.135, de 26 de junho de 2007;

www.idib.org.br 

Após o horário de encerramento das inscrições, citado no subitem anterior, a ficha de inscrição 

to bancário não estarão mais disponíveis no site. 

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá: 

www.idib.org.br; 

Localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público (Concurso Público da Prefeitura 

Groaíras - CE);  

Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição

moldes previstos neste Edital, e, em seguida, enviá-la de acordo com as

o envio da ficha de inscrição gerará o boleto de pagamento da Taxa de Inscrição que deverá 
ser impresso e pago em espécie em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, 

sendo de inteira responsabilidade do candidato a impressão e guarda do comprovante de 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 24 (vinte e quatro) horas após a 

emissão do boleto bancário. 

Caso o candidato perca o prazo do item anterior, terá que reemitir novo boleto de 

a taxa de inscrição. 

A taxa de inscrição deverá ser paga até o primeiro dia útil após o fim das inscrições.

As inscrições efetuadas somente serão deferidas após a comprovação de pagamento da taxa 

de inscrição pelo sistema bancário.  

não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato 

da inscrição, sob as penas da lei. 

não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 

de dados em que não seja comprovada qualquer gerência ou participação da 

Não será dispensado o pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que 

atenderem os requisitos definidos pelo Decreto Federal n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008.

Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição deste Concurso Público, os 

candidatos que: 

De acordo com o Decreto Federal nº 6.593: 

estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho 

de 2007;  

comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 

6.135, de 26 de junho de 2007; 

Após o horário de encerramento das inscrições, citado no subitem anterior, a ficha de inscrição 

Concurso Público da Prefeitura 

Ler atentamente o respectivo Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição, nos 

la de acordo com as respectivas 

o envio da ficha de inscrição gerará o boleto de pagamento da Taxa de Inscrição que deverá 
ser impresso e pago em espécie em qualquer agência bancária, ou por meio eletrônico, 

são e guarda do comprovante de 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até 24 (vinte e quatro) horas após a 

Caso o candidato perca o prazo do item anterior, terá que reemitir novo boleto de 

A taxa de inscrição deverá ser paga até o primeiro dia útil após o fim das inscrições. 

As inscrições efetuadas somente serão deferidas após a comprovação de pagamento da taxa 

não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de sua 

exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato 

recebida por motivos de ordem 

técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 

participação da Organizadora. 

Não será dispensado o pagamento da taxa de inscrição, exceto para os candidatos que 

atenderem os requisitos definidos pelo Decreto Federal n.º 6.593, de 02 de outubro de 2008. 

ão deste Concurso Público, os 

estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho 

ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 



 

 

 

 

c) fazer ficha de inscrição regular no site e apresentar o referido boleto 

bancário que será isentado;

d) juntar Declaração que o CadÚnico se encontra ativo e regular
3.11.1.2. De acordo com a Lei Municipal nº 760/2018:

a) sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério 

da Saúde;
b) sejam doadores de sangue que comprovem no mínimo 2 (duas) doações no 

período de 1 (um) ano até a abertura deste Concurso; 

c) sejam alunos que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio em escolas 

públicas e que preencham os requisitos previstos no subitem 3.11.1.1.

 

3.11.2. O candidato deverá comprovar que é membro de família de baixa renda, através de 

uma conta de luz, emitida nos úl

de que é de baixa renda ou 

teor.  

 

3.11.3. O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser preenchido de 

acordo com o formulário constante do 

enquadre no subitem 3.11.1.1 e no subitem 3.11.1.2, alínea “c”, 

enviado juntamente da documentação exigida nos 

vias digitalizadas, no período de 

instruções abaixo.

 

3.11.3.1. O pedido de isenção motivado pelo 

ser formalizado através do envio d

medula 

sangue prevista na alínea “b”.

 

3.11.3.2. Para fins de pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá ter 

realizado sua inscrição, obrigatoriamente, até o dia 

 

3.11.3.3. O candidato inscrito até o dia 

isenção de sua taxa de inscrição, deverá acessar a página do Concurso no 

endereço eletrônico www.idib.org.br, em específico o 

solicitação, durante o período de 

sua solicitação.

 

3.11.3.4. O candidato inscrito após o período constante do 

poderá

 

3.11.4. O IDIB verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão 

gestor do CadÚnico e a Comissão Especial de Concu

sobre a concessão, ou não, do benefício. 

 

3.11.5. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por 

crime contra a fé

www.idib.org.br 

fazer ficha de inscrição regular no site e apresentar o referido boleto 

bancário que será isentado; 

juntar Declaração que o CadÚnico se encontra ativo e regular
De acordo com a Lei Municipal nº 760/2018: 

sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério 

da Saúde; 
sejam doadores de sangue que comprovem no mínimo 2 (duas) doações no 

período de 1 (um) ano até a abertura deste Concurso; 

ejam alunos que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio em escolas 

públicas e que preencham os requisitos previstos no subitem 3.11.1.1.

O candidato deverá comprovar que é membro de família de baixa renda, através de 

uma conta de luz, emitida nos últimos 06 (seis) meses, na qual conste a informação 

que é de baixa renda ou por meio de declaração de próprio punho

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser preenchido de 

acordo com o formulário constante do ANEXO VII deste Edital, 

enquadre no subitem 3.11.1.1 e no subitem 3.11.1.2, alínea “c”, 

enviado juntamente da documentação exigida nos subitens 

vias digitalizadas, no período de 09 a 11 de março de 2020

instruções abaixo. 

O pedido de isenção motivado pelo subitem 3.11.1.2, alíneas “a” e “b”

ser formalizado através do envio da documentação que comprov

medula óssea prevista na alínea “a”, bem como que comprove a do

sangue prevista na alínea “b”. 

Para fins de pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá ter 

realizado sua inscrição, obrigatoriamente, até o dia 11 de 

O candidato inscrito até o dia 11 de março de 2020, que deseja r

isenção de sua taxa de inscrição, deverá acessar a página do Concurso no 

endereço eletrônico www.idib.org.br, em específico o link

solicitação, durante o período de 12 e 13 de março de 2020

sua solicitação. 

andidato inscrito após o período constante do subitem 

á requerer isenção de suas taxas de inscrição. 

O IDIB verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão 

gestor do CadÚnico e a Comissão Especial de Concurso terá decisão terminativa 

sobre a concessão, ou não, do benefício.  

As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por 

crime contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do Concurso Público, e 

fazer ficha de inscrição regular no site e apresentar o referido boleto 

juntar Declaração que o CadÚnico se encontra ativo e regular. 

sejam doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério 

sejam doadores de sangue que comprovem no mínimo 2 (duas) doações no 

período de 1 (um) ano até a abertura deste Concurso; e/ou 

ejam alunos que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio em escolas 

públicas e que preencham os requisitos previstos no subitem 3.11.1.1. 

O candidato deverá comprovar que é membro de família de baixa renda, através de 

na qual conste a informação 

declaração de próprio punho contendo esse 

O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser preenchido de 

deste Edital, caso o candidato se 

enquadre no subitem 3.11.1.1 e no subitem 3.11.1.2, alínea “c”, o qual deverá ser 

subitens 3.11.1.1 e 3.11.2, em 

2020, de acordo com as 

subitem 3.11.1.2, alíneas “a” e “b”, deve 

documentação que comprove a doação de 

óssea prevista na alínea “a”, bem como que comprove a doação de 

Para fins de pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá ter 

de março de 2020.  

, que deseja requerer a 

isenção de sua taxa de inscrição, deverá acessar a página do Concurso no 

link disponível para essa 

de 2020, para formalizar 

subitem 3.11.3.1, não mais 

O IDIB verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato no órgão 

rso terá decisão terminativa 

As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por 

retará sua eliminação do Concurso Público, e 



 

 

 

 

aplicação das demais sanções legais em qualquer fase, cabendo recursos nos termos 

do item 17 -  DOS RECURSOS

 

3.11.6. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções

consequências decorrentes do seu ato

 

3.11.7. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que não 

observar as condições estabelecidas neste Edital. 

 

3.11.8. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou 

via correio eletrônico. 

 

3.11.9. Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos e quiserem participar do 

Certame serão autorizados a efetuar o pagamento da taxa de inscrição, após a 

publicação do resultado definitivo das isenções, até o final do período de inscriç

descrito no subitem 

 

3.12. Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 

www.idib.org.br.  

 

4. 

 

4.1. O IDIB, após o término das inscrições, divulgará em seu site 

nome dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas. 

 

4.2. Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso nos termos do item 

RECURSOS”, a contar da publicação do resultado no site do IDIB. 

 

4.3. Não serão recebidos os recursos protocolados fora do prazo e em desacordo com preceitos do 

subitem 17.2 deste Edital. 

 

4.4. Não será aceita a interposição de recursos, ainda que dentro do prazo, via correios

ou qualquer outro meio de comunicação, que não o estabelecido neste Edital. 

 

4.5. Em nenhuma hipótese haverá devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato, 

exceto no caso de cancelamento do Certame ou valores recolhidos em duplicidade 

pagos fora do prazo.   

 

4.6. Considera-se indeferida a inscrição do candidato que: 

a) não recolher a taxa de inscrição;

b) prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição; 

c) omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de 

 

 

5. DO COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

www.idib.org.br 

aplicação das demais sanções legais em qualquer fase, cabendo recursos nos termos 

DOS RECURSOS deste Edital.  

A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções cíveis e criminais, pelas 

ncias decorrentes do seu ato.  

Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que não 

observar as condições estabelecidas neste Edital.  

Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou 

orreio eletrônico.  

Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos e quiserem participar do 

Certame serão autorizados a efetuar o pagamento da taxa de inscrição, após a 

publicação do resultado definitivo das isenções, até o final do período de inscriç

subitem 3.4. 

Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 

DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR 

, após o término das inscrições, divulgará em seu site www.idib.org.br

nome dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas.  

Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso nos termos do item 

contar da publicação do resultado no site do IDIB.  

Não serão recebidos os recursos protocolados fora do prazo e em desacordo com preceitos do 

deste Edital.  

Não será aceita a interposição de recursos, ainda que dentro do prazo, via correios

ou qualquer outro meio de comunicação, que não o estabelecido neste Edital. 

Em nenhuma hipótese haverá devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato, 

exceto no caso de cancelamento do Certame ou valores recolhidos em duplicidade 

 

se indeferida a inscrição do candidato que:  

não recolher a taxa de inscrição; 

prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição; 

omitir dados ou preencher incorretamente a ficha de inscrição.  

DO COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

aplicação das demais sanções legais em qualquer fase, cabendo recursos nos termos 

cíveis e criminais, pelas 

Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que não 

Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou 

Os candidatos que tiverem seus pedidos indeferidos e quiserem participar do 

Certame serão autorizados a efetuar o pagamento da taxa de inscrição, após a 

publicação do resultado definitivo das isenções, até o final do período de inscrição 

Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 

DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR  

www.idib.org.bra relação com o 

Do indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso nos termos do item ”17 - DOS 

Não serão recebidos os recursos protocolados fora do prazo e em desacordo com preceitos do 

Não será aceita a interposição de recursos, ainda que dentro do prazo, via correios, fax, e-mail 

ou qualquer outro meio de comunicação, que não o estabelecido neste Edital.  

Em nenhuma hipótese haverá devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato, 

exceto no caso de cancelamento do Certame ou valores recolhidos em duplicidade ou boletos 

prestar informações inverídicas quando do preenchimento da ficha de inscrição;  

DO COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO  



 

 

 

 

5.1. O candidato poderá acessar o site da organizadora para imprimir a confirmação de sua 

inscrição e, em caso de qualquer incoerência ou mesmo ausência de seu nome na lista de 

inscritos, caberá recurso

 

5.2. O comprovante de confirmação de inscrição, impresso via Internet, deverá ser mantido em 

poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas, juntamente com 

documento original de identificação

 

5.3. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de 

inscrição.  

 

6. 

 

6.1. Aos candidatos com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas em 

cargos pré-definidos, conforme 

com o cargo. 

 

6.1.1. Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 

0,5 (cinco décimos) e arredondadas aquelas iguais ou superiores a

 

6.1.2. O candidato com deficiência deverá observar os cargos e vagas oferecidas para 

pessoas com deficiência. Caso venha a inscrever

vagas destinadas as pessoas com deficiência, será automaticamente incluído na lista 

geral de candidatos; 

 

6.1.3. As pessoas com deficiência resguardadas as condições especiais previstas na 

legislação própria, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das 

mesmas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das 

provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

 

6.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá, no ato 

de inscrição, declarar-se como deficiente e enviar 

para o correio eletrônico 

meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente do Código Internacional de Doenças (CID), bem 

como a provável causa da deficiência

II deste Edital.  

 

6.3. O candidato que queira concorrer às vagas destinadas aos

enviar o laudo médico até o primeiro dia útil após o término do período de inscrições, 

forma do subitem 6.2. 

 

6.4. O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será fornecida cópia 

desse laudo.  

 

6.5. O candidato com necessidades especiais poderá requerer, no ato de inscrição, tratamento 

diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as condições de que necessita 

www.idib.org.br 

O candidato poderá acessar o site da organizadora para imprimir a confirmação de sua 

inscrição e, em caso de qualquer incoerência ou mesmo ausência de seu nome na lista de 

inscritos, caberá recurso nos termos do subitem 17.1 (a) deste Edital.  

O comprovante de confirmação de inscrição, impresso via Internet, deverá ser mantido em 

poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas, juntamente com 

documento original de identificação oficial com foto.  

É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de 

DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Aos candidatos com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas em 

definidos, conforme ANEXO I deste Edital, desde que a deficiência seja compatível 

Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 

0,5 (cinco décimos) e arredondadas aquelas iguais ou superiores a

O candidato com deficiência deverá observar os cargos e vagas oferecidas para 

pessoas com deficiência. Caso venha a inscrever-se em cargos que não possuam 

vagas destinadas as pessoas com deficiência, será automaticamente incluído na lista 

l de candidatos;  

As pessoas com deficiência resguardadas as condições especiais previstas na 

legislação própria, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das 

smas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das 

provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 

Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá, no ato 

se como deficiente e enviar via digitalizada do 

para o correio eletrônico atendimento.concurso@idib.org.br, emitido nos últimos 12 (doze) 

meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com 

xpressa referência ao código correspondente do Código Internacional de Doenças (CID), bem 

como a provável causa da deficiência, de acordo com o formulário próprio disposto no ANEXO 

O candidato que queira concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência deverá 

laudo médico até o primeiro dia útil após o término do período de inscrições, 

 

terá validade somente para este Concurso Público e não será fornecida cópia 

andidato com necessidades especiais poderá requerer, no ato de inscrição, tratamento 

diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as condições de que necessita 

O candidato poderá acessar o site da organizadora para imprimir a confirmação de sua 

inscrição e, em caso de qualquer incoerência ou mesmo ausência de seu nome na lista de 

 

O comprovante de confirmação de inscrição, impresso via Internet, deverá ser mantido em 

poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas, juntamente com 

É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante de confirmação de 

DA INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

Aos candidatos com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas em 

deste Edital, desde que a deficiência seja compatível 

Na aplicação deste percentual serão desconsideradas as partes decimais inferiores a 

0,5 (cinco décimos) e arredondadas aquelas iguais ou superiores a tal valor; 

O candidato com deficiência deverá observar os cargos e vagas oferecidas para 

se em cargos que não possuam 

vagas destinadas as pessoas com deficiência, será automaticamente incluído na lista 

As pessoas com deficiência resguardadas as condições especiais previstas na 

legislação própria, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com 

os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das 

smas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das 

provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá, no ato 

via digitalizada do laudo médico original 

emitido nos últimos 12 (doze) 

meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com 

xpressa referência ao código correspondente do Código Internacional de Doenças (CID), bem 

, de acordo com o formulário próprio disposto no ANEXO 

candidatos com deficiência deverá 

laudo médico até o primeiro dia útil após o término do período de inscrições, na 

terá validade somente para este Concurso Público e não será fornecida cópia 

andidato com necessidades especiais poderá requerer, no ato de inscrição, tratamento 

diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as condições de que necessita 



 

 

 

 

para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do De

de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, 

e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 

União, de 3 de dezembro de 2004. 

 

6.6. O candidato que, no ato de inscrição, declarar

classificado no Concurso Público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha 

classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 

 

6.7. O candidato que se declarar deficiente, caso aprovado e classificado no Concurso Público, será 

convocado para submeter

designada pela Prefeitura Municipal de 

pessoa com deficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo 

cargo e que terá decisão determinativa sobre a qualificação, nos termos do Decreto n° 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União, de 21 

e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 

União, de 3 de dezembro de 2004.

 

6.8. O candidato mencionado 

Oficial munido de laudo méd

que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente do CID, conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 

1999, publicado no Diário Oficial da União, 

Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no 

dezembro de 2004, bem como à provável causa da deficiência, após 

final do Concurso. 

 

6.9. A inobservância do disposto nos 

reprovação na Junta Médica Oficial acarretará a perda do direito às vagas reservadas as 

pessoas com deficiência. 

 

6.10. A conclusão da Junta Médica 

incapacidade do candidato para o adequado exercício da função, fará com que ele seja 

eliminado do Concurso Público. 

 

6.11. Quando a junta médica pericial concluir pela inaptidão do candidato, havendo recur

constituir-se-á Junta Médica Oficial para nova inspeção, da qual poderá participar profissional 

assistente indicado pelo candidato. 

 

6.12. A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da data de ciência 

 

6.13. A junta médica pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de realização da nova inspeção.

 

6.14. Após a conclusão da nova inspeção, acompanhada

candidato, se houver, em caso de inaptidão, não caberá qualquer recurso da decisão proferida 

pela Junta Médica Oficial referenciada no 

www.idib.org.br 

para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do De

de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, 

e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 

União, de 3 de dezembro de 2004.  

to de inscrição, declarar-se como pessoa com deficiência, se aprovado e 

classificado no Concurso Público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha 

classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. 

se declarar deficiente, caso aprovado e classificado no Concurso Público, será 

convocado para submeter-se à perícia médica promovida pela Junta Médica Oficial a ser 

Prefeitura Municipal de Groaíras – CE, que verificará sua qualificação como 

pessoa com deficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo 

cargo e que terá decisão determinativa sobre a qualificação, nos termos do Decreto n° 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União, de 21 

e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 

União, de 3 de dezembro de 2004. 

O candidato mencionado no subitem 6.7 deste edital deverá comparecer à Junta Médica 

Oficial munido de laudo médico original e de cópia autenticada desse 

que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente do CID, conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 

Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo 

Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União, 

dezembro de 2004, bem como à provável causa da deficiência, após a divulgação do

A inobservância do disposto nos subitens 6.2 a 6.7 deste Edital ou o não comparecimento ou a 

reprovação na Junta Médica Oficial acarretará a perda do direito às vagas reservadas as 

pessoas com deficiência.  

A conclusão da Junta Médica Oficial referida no subitem 6.8 deste 

incapacidade do candidato para o adequado exercício da função, fará com que ele seja 

eliminado do Concurso Público.  

Quando a junta médica pericial concluir pela inaptidão do candidato, havendo recur

á Junta Médica Oficial para nova inspeção, da qual poderá participar profissional 

assistente indicado pelo candidato.  

A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias úteis, 

ata de ciência da conclusão referida no subitem 6

A junta médica pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de realização da nova inspeção. 

Após a conclusão da nova inspeção, acompanhada pelo profissional assistente indicado pelo 

em caso de inaptidão, não caberá qualquer recurso da decisão proferida 

pela Junta Médica Oficial referenciada no subitem anterior. 

para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e 2°, do Decreto n° 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999, 

e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 

se como pessoa com deficiência, se aprovado e 

classificado no Concurso Público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha 

classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral.  

se declarar deficiente, caso aprovado e classificado no Concurso Público, será 

se à perícia médica promovida pela Junta Médica Oficial a ser 

, que verificará sua qualificação como 

pessoa com deficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo 

cargo e que terá decisão determinativa sobre a qualificação, nos termos do Decreto n° 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União, de 21 de dezembro de 1999 

e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da 

deste edital deverá comparecer à Junta Médica 

 laudo (essa será retida) 

que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente do CID, conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 

de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo 

Diário Oficial da União, de 3 de 

a divulgação do resultado 

deste Edital ou o não comparecimento ou a 

reprovação na Junta Médica Oficial acarretará a perda do direito às vagas reservadas as 

deste Edital, acerca da 

incapacidade do candidato para o adequado exercício da função, fará com que ele seja 

Quando a junta médica pericial concluir pela inaptidão do candidato, havendo recurso, 

á Junta Médica Oficial para nova inspeção, da qual poderá participar profissional 

A indicação de profissional pelo interessado deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias úteis, 

6.10. 

A junta médica pericial deverá apresentar o laudo conclusivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

pelo profissional assistente indicado pelo 

em caso de inaptidão, não caberá qualquer recurso da decisão proferida 



 

 

 

 

 

6.15. O candidato que não for qualificado pela Junta Médica Ofic

nos termos do art.4º, do Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 

Federal no 5.296, de 02/12/2004, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas a 

candidatos em tal condição e passará a concorrer 

 

6.16. O candidato que for qualificado pela Junta Médica Oficial como pessoa com deficiência, mas a 

deficiência da qual é portador seja considerada, pela Junta Médica Oficial, incompatível para o 

exercício das atribuições do

do Concurso Público, para todos os efeitos. 

 

6.17. As vagas definidas no ANEXO 

deficiências ou por reprovação no Concurso Público ou pe

preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 

 

7. 

 

7.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar

preenche todos os requisitos exigidos e concordar com o termo de aceite deste Edital, o que 

configurará na aceitação de todas normas e condições estipuladas. 

 

7.2. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via 

correio eletrônico.  

 

7.3. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

candidato.  

 

7.4. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá

qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econ

Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do 

término do período de inscrição. 

 

7.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade d

candidato, dispondo o IDIB do direito de excluir do Concurso Público aquele que não 

preencher o formulário de forma completa e/ou correta, cabendo recursos nos termos do 

item 17 - DOS RECURSOS

 

7.6. Não será permitido pagamento de inscrição med

 

7.7. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição. 

 

7.8. Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, as pessoas 

com deficiência ou não, para a realização da pr

indicando a necessidade específica.

 

7.8.1. O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 

www.idib.org.br 

O candidato que não for qualificado pela Junta Médica Oficial como pessoa com deficiência, 

nos termos do art.4º, do Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 

Federal no 5.296, de 02/12/2004, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas a 

candidatos em tal condição e passará a concorrer juntamente com os demais candidatos. 

O candidato que for qualificado pela Junta Médica Oficial como pessoa com deficiência, mas a 

deficiência da qual é portador seja considerada, pela Junta Médica Oficial, incompatível para o 

exercício das atribuições do cargo, será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado 

do Concurso Público, para todos os efeitos.  

ANEXO I deste Edital que não forem providas por falta de pessoas com 

deficiências ou por reprovação no Concurso Público ou pela Junta 

preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES  

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar

todos os requisitos exigidos e concordar com o termo de aceite deste Edital, o que 

configurará na aceitação de todas normas e condições estipuladas.  

É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via 

Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em 

qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita 

Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do 

término do período de inscrição.  

As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade d

candidato, dispondo o IDIB do direito de excluir do Concurso Público aquele que não 

preencher o formulário de forma completa e/ou correta, cabendo recursos nos termos do 

DOS RECURSOS deste Edital.  

Não será permitido pagamento de inscrição mediante depósito e transferência bancária. 

É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição. 

Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, as pessoas 

com deficiência ou não, para a realização da prova, deverão solicitá-lo na ficha de inscrição, 

indicando a necessidade específica. 

O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 

ial como pessoa com deficiência, 

nos termos do art.4º, do Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto 

Federal no 5.296, de 02/12/2004, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas a 

juntamente com os demais candidatos.  

O candidato que for qualificado pela Junta Médica Oficial como pessoa com deficiência, mas a 

deficiência da qual é portador seja considerada, pela Junta Médica Oficial, incompatível para o 

cargo, será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado 

deste Edital que não forem providas por falta de pessoas com 

nta Médica poderão ser 

preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES   

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que 

todos os requisitos exigidos e concordar com o termo de aceite deste Edital, o que 

É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via 

Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do 

lo nos postos credenciados, localizados em 

ômica Federal e dos Correios, ou na Receita 

Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do 

As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo o IDIB do direito de excluir do Concurso Público aquele que não 

preencher o formulário de forma completa e/ou correta, cabendo recursos nos termos do 

iante depósito e transferência bancária.  

É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.  

Os Candidatos que necessitarem de qualquer tipo de atendimento diferenciado, as pessoas 

lo na ficha de inscrição, 

O requerimento deve constar solicitação detalhada da condição especial, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, 



 

 

 

 

quando for o caso, bem como a qualificação completa do candidato e especificação do 

cargo para o qual está concorrendo.

 

7.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar 

um acompanhante, que ficará em sala reservada

guarda da criança. A candidata sem acompanhante não fará as provas. 

 

7.9.1. Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar

temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fisca

 

7.9.2. Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e 

uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que 

tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. 

 

7.9.3. A criança deverá ser acompa

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata). 

 

7.9.4. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

 

7.10. Os candidatos que não fizerem a solicitação da condiç

seja qual for o motivo alegado, não terão a condição atendida. 

 

7.11. A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de 

razoabilidade, e prévia comunicação nos prazos estipu

 

 

8.1. A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais aditivos, se houverem, relativos às 

informações referentes às etapas deste Concurso Público serão publicados no Diário Oficial da 

Prefeitura Municipal de 

 

8.2. É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso 

Público através do site 

 

9.

 

9.1. Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de 

abrangendo os conteúdos programáticos constantes do 

quadro a seguir:  

 

NÍVEL DO CARGO ÁREA

Todos os cargos de Nível 

Superior 

Conhecimentos 
Básicos

Conhecimentos 

www.idib.org.br 

ando for o caso, bem como a qualificação completa do candidato e especificação do 

cargo para o qual está concorrendo. 

A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar 

um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade, e será responsável pela 

guarda da criança. A candidata sem acompanhante não fará as provas.  

Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar

temporariamente da sala de prova, acompanhada de uma fisca

Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e 

uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que 

tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.  

A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto 

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata). 

Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 

Os candidatos que não fizerem a solicitação da condição especial até o término das inscrições, 

seja qual for o motivo alegado, não terão a condição atendida.  

A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de 

razoabilidade, e prévia comunicação nos prazos estipulados.  

8. DA DIVULGAÇÃO  

A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais aditivos, se houverem, relativos às 

informações referentes às etapas deste Concurso Público serão publicados no Diário Oficial da 

Prefeitura Municipal de Groaíras-CE, no site do Município e no site do IDIB.

É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso 

Público através do site www.idib.org.br. 

9. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO  

Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de 

abrangendo os conteúdos programáticos constantes do ANEXO IV deste Edital, conforme o 

ÁREA CONTEÚDO 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL
DE 

PONTO
S 

Conhecimentos 
Básicos 

Língua Portuguesa 10 01 10

Informática 06 01 06

Raciocínio Lógico 04 01 04

Conhecimentos Conhecimentos Específicos 20 02 40

ando for o caso, bem como a qualificação completa do candidato e especificação do 

A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar 

para essa finalidade, e será responsável pela 

 

Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 

l.  

Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e 

uma fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que 

nhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto 

responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata).  

Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.  

ão especial até o término das inscrições, 

A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo aos critérios de viabilidade e de 

A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e os demais aditivos, se houverem, relativos às 

informações referentes às etapas deste Concurso Público serão publicados no Diário Oficial da 

e no site do IDIB. 

É de responsabilidade exclusiva do Candidato o acompanhamento das etapas deste Concurso 

Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de Prova Objetiva, 

deste Edital, conforme o 

TOTAL 
DE 

PONTO
 

PERFIL 
MÍNIMO DE 
APROVAÇÃO 

CARÁTER 

10 

50% 
Eliminatório e 
Classificatório 

06 

04 

40 



 

 

 

 

NÍVEL DO CARGO ÁREA

Específicos

Todos os cargos de Nível 

Médio 

Conhecimentos 
Básicos

Conhe
Específicos

Todos os cargos de Nível 

Fundamental Completo 

Conhecimentos 
Básicos

Conhecimentos 
Específicos

 

9.2. O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas para todos os 

cargos.  

 

9.3. Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados no endereço 

eletrônico www.idib.org.br em até 

 

9.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 

realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 

 

 

10.1. Para todos os cargos, a prova objeti

questões de múltipla escolha que versarão sobre o Conteúdo Programático constante do 

ANEXO IV deste Edital. 

 

10.2. Cada questão de múltipla escolha constará de 0

somente 01 (uma) estará correta. 

 

10.3. A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico. 

 

10.4. Será classificado na prova objetiva o candidato que atingir o perfil mínimo de aprovação, 

conforme estabelecido do 

 

10.5. O candidato aprovado na prova objetiva, na forma do subitem anterior, será ordenado por 

cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas obtidas. 

 

 

11.

 

11.1. As provas objetivas serão realizadas na cidade de

utilizadas cidades circunvizinhas

de junho de 2020, em locais e horários que serão divulgad

www.idib.org.br. 

www.idib.org.br 

ÁREA CONTEÚDO 
Nº DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL
DE 

PONTO
S 

Específicos 

Conhecimentos 
Básicos 

Língua Portuguesa 10 01 10

Informática 06 01 06

Raciocínio Lógico 04 01 04

Conhecimentos 
Específicos 

Conhecimentos Específicos  20 02 40

Conhecimentos 
Básicos 

Língua Portuguesa 10 01 10

Raciocínio Lógico 10 01 10

Conhecimentos 
Específicos 

Conhecimentos Gerais  10 02 20

O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas para todos os 

Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados no endereço 

eletrônico www.idib.org.br em até 07 (sete) dias anteriores a data das provas. 

Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 

realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  

10. DA PROVA OBJETIVA   

Para todos os cargos, a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 

questões de múltipla escolha que versarão sobre o Conteúdo Programático constante do 

deste Edital.  

Cada questão de múltipla escolha constará de 04 (quatro) alternativas dentre as quais 

omente 01 (uma) estará correta.  

A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico. 

Será classificado na prova objetiva o candidato que atingir o perfil mínimo de aprovação, 

conforme estabelecido do subitem 9.1 deste Edital.  

dato aprovado na prova objetiva, na forma do subitem anterior, será ordenado por 

cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas obtidas.  

 DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS   

As provas objetivas serão realizadas na cidade de Groaíras, no Estado do

izadas cidades circunvizinhas, dependendo da necessidade, com data prevista para o dia 

, em locais e horários que serão divulgados oportunamente no endereço

TOTAL 
DE 

PONTO
 

PERFIL 
MÍNIMO DE 
APROVAÇÃO 

CARÁTER 

10 

50% 
Eliminatório e 
Classificatório 

06 

04 

40 

10 

50% 
Eliminatório e 

Classificatório 
10 

20 

O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas para todos os 

Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados no endereço 

) dias anteriores a data das provas.  

Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 

va, de caráter eliminatório e classificatório, constará de 

questões de múltipla escolha que versarão sobre o Conteúdo Programático constante do 

) alternativas dentre as quais 

 

Será classificado na prova objetiva o candidato que atingir o perfil mínimo de aprovação, 

dato aprovado na prova objetiva, na forma do subitem anterior, será ordenado por 

 

, no Estado do Ceará, podendo ser 

, dependendo da necessidade, com data prevista para o dia 07 

os oportunamente no endereço 



 

 

 

 

 

11.1.1. As provas Objetivas serão aplicadas nos turnos da manhã e tarde como estabelecido 

no ANEXO V deste Edital.

11.1.2. A data das provas está sujeita à alteração conforme a conveniência e oportunidade 

da Administração Pública, 

PREVISTAS. 

 

11.2. Ao candidato, só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e locais 

constantes na confirmação de inscrição. 

 

11.3. Será vedada a realização das provas fora do local desig

 

11.4. Não será permitido o ingresso de Candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o 

fechamento dos portões. 

 

11.5. O horário de início das Provas será definido, dentro de cada sala de aplicação, observado o 

tempo de duração estabelecido no 

 

11.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima 

de 01 (uma) hora, munido de: 

a) comprovante de inscrição; 

b) original de documento de identidade pessoal com foto; 

c) caneta esferográfica de tinta azu

 

11.7. São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 

expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores 

e pela Polícia Militar; Passaporte brasile

Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 

documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia na forma da L

 

11.8. A confirmação de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

 

11.9. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou 

quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos. 

 

11.10.  Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza. 

 

11.11.  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por 

motivo de perda, roubo ou furto, deverá a

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 15 (quinze) dias. O candidato será 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de mais 

medidas de identificação que s

 

11.12.  A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 

apresente dúvidas referentes à fisionomia ou à assinatura do portador. 

 

www.idib.org.br 

As provas Objetivas serão aplicadas nos turnos da manhã e tarde como estabelecido 

deste Edital. 

A data das provas está sujeita à alteração conforme a conveniência e oportunidade 

da Administração Pública, sendo as datas deste Edital, estipuladas como datas 

só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e locais 

constantes na confirmação de inscrição.  

Será vedada a realização das provas fora do local designado.  

Não será permitido o ingresso de Candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o 

fechamento dos portões.  

O horário de início das Provas será definido, dentro de cada sala de aplicação, observado o 

tempo de duração estabelecido no subitem 9.2 deste Edital.  

O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima 

de 01 (uma) hora, munido de:  

comprovante de inscrição;  

original de documento de identidade pessoal com foto;  

caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente.  

São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 

expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores 

e pela Polícia Militar; Passaporte brasileiro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras 

Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 

documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97).  

A confirmação de inscrição não terá validade como documento de identidade. 

Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou 

quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos.  

umentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza.  

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por 

motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 15 (quinze) dias. O candidato será 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de mais 

medidas de identificação que se fizerem necessárias compatíveis ao caso. 

A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 

apresente dúvidas referentes à fisionomia ou à assinatura do portador. 

As provas Objetivas serão aplicadas nos turnos da manhã e tarde como estabelecido 

A data das provas está sujeita à alteração conforme a conveniência e oportunidade 

sendo as datas deste Edital, estipuladas como datas 

só será permitida a participação nas provas na respectiva data, horário e locais 

Não será permitido o ingresso de Candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o 

O horário de início das Provas será definido, dentro de cada sala de aplicação, observado o 

O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima 

 

São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 

expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores 

iro; Identidade para Estrangeiros; Carteiras 

Profissionais expedidas por órgãos ou Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 

documento de identidade, Carteira do Trabalho, bem como a Carteira Nacional de Habilitação 

A confirmação de inscrição não terá validade como documento de identidade.  

Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticados, ou 

umentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por 

presentar documento que ateste o registro da 

ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 15 (quinze) dias. O candidato será 

submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de mais 

e fizerem necessárias compatíveis ao caso.  

A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 

apresente dúvidas referentes à fisionomia ou à assinatura do portador.  



 

 

 

 

11.13. Não será permitida, durante a realização das p

utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 

impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 

11.14. Não será permitido ao candidato, durante a aplicação das provas, pe

provas, com armas ou aparelhos eletrônicos (telefone celular, relógio, smartwatch, notebook, 

tablet, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho 

eletrônico, estes deverão ser acondicionados em

qualquer sinal sonoro, mesmo que o aparelho esteja desligado e dentro do envelope, implicará 

a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

 

11.15. O IDIB não se responsabilizará por perdas ou extravios d

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

 

11.16. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 

ausência do candidato. 

 

11.17. No dia da realização das p

relativas aos locais de prova, o IDIB procederá a inclusão do referido candidato, por meio de 

preenchimento de formulário condicional com a apresentação de documento de identificação 

pessoal, conforme subitem 1

 

11.17.1. A inclusão de que trata o item anterior

confirmada pelo 

 

11.17.2. Após garantido o con

documento de identificação pessoal, conforme 

pagamento original, constatada a improcedência da inscrição de que trata o 

subitem 11

todos os atos dela decorrentes. 

 

11.18. Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja portando o comprovante de 

inscrição no local de realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente 

na relação de Candidatos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato 

deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação. Sem a apresentação do 

documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome 

conste na relação oficial de inscritos no Concurso Público e apresente o comprovante de 

inscrição.  

 

11.19. O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na Folha de Respostas, 

preenchendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

folha de respostas, único documento válido para a correção da prova objetiva, será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

especificadas, contidas na capa do caderno de prova e/ou n

 

11.19.1. O candidato não levará, ao final da prova, o caderno de questões (caderno de 

provas), sendo este, conjuntamente com a folha de resposta, entregue ao fiscal de 

sala. 

www.idib.org.br 

Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a 

utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 

impressos ou qualquer outro material de consulta.  

Não será permitido ao candidato, durante a aplicação das provas, permanecer nos locais das 

provas, com armas ou aparelhos eletrônicos (telefone celular, relógio, smartwatch, notebook, 

tablet, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho 

eletrônico, estes deverão ser acondicionados em envelope plástico inviolável. A emissão de 

qualquer sinal sonoro, mesmo que o aparelho esteja desligado e dentro do envelope, implicará 

a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.  

O IDIB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 

Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 

ausência do candidato.  

No dia da realização das provas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais 

relativas aos locais de prova, o IDIB procederá a inclusão do referido candidato, por meio de 

preenchimento de formulário condicional com a apresentação de documento de identificação 

subitem 11.7 e do comprovante de pagamento original.

A inclusão de que trata o item anterior será realizada de forma condicional e será 

confirmada pelo IDIB, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão.

Após garantido o contraditório e a ampla defesa, por meio da apresentação de 

documento de identificação pessoal, conforme subitem 11.7

pagamento original, constatada a improcedência da inscrição de que trata o 

1.17, a mesma será automaticamente cancelada, considerados nulos 

todos os atos dela decorrentes.  

Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja portando o comprovante de 

inscrição no local de realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente 

datos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato 

deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação. Sem a apresentação do 

documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome 

na relação oficial de inscritos no Concurso Público e apresente o comprovante de 

O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na Folha de Respostas, 

preenchendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

folha de respostas, único documento válido para a correção da prova objetiva, será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

especificadas, contidas na capa do caderno de prova e/ou na folha de respostas. 

O candidato não levará, ao final da prova, o caderno de questões (caderno de 

provas), sendo este, conjuntamente com a folha de resposta, entregue ao fiscal de 

rovas, a comunicação entre os candidatos nem a 

utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 

rmanecer nos locais das 

provas, com armas ou aparelhos eletrônicos (telefone celular, relógio, smartwatch, notebook, 

tablet, receptor, gravador e outros). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho 

envelope plástico inviolável. A emissão de 

qualquer sinal sonoro, mesmo que o aparelho esteja desligado e dentro do envelope, implicará 

e objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.  

Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 

rovas, na hipótese de o candidato não constar nas listagens oficiais 

relativas aos locais de prova, o IDIB procederá a inclusão do referido candidato, por meio de 

preenchimento de formulário condicional com a apresentação de documento de identificação 

e do comprovante de pagamento original. 

será realizada de forma condicional e será 

, com o intuito de verificar a pertinência da referida inclusão. 

traditório e a ampla defesa, por meio da apresentação de 

.7 e do comprovante de 

pagamento original, constatada a improcedência da inscrição de que trata o 

ncelada, considerados nulos 

Poderá ser admitido o ingresso de Candidato que não esteja portando o comprovante de 

inscrição no local de realização das Provas, apenas quando o seu nome constar devidamente 

datos afixada na entrada do local de Provas. Nestes casos, o candidato 

deverá apresentar, obrigatoriamente, um documento de identificação. Sem a apresentação do 

documento de identificação o candidato não poderá realizar sua prova mesmo que seu nome 

na relação oficial de inscritos no Concurso Público e apresente o comprovante de 

O candidato deverá assinalar as respostas das questões objetivas na Folha de Respostas, 

preenchendo os alvéolos, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O preenchimento da 

folha de respostas, único documento válido para a correção da prova objetiva, será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

a folha de respostas.  

O candidato não levará, ao final da prova, o caderno de questões (caderno de 

provas), sendo este, conjuntamente com a folha de resposta, entregue ao fiscal de 



 

 

 

 

 

11.19.2. A não observância do disposto acima, ensejará a eliminação sumária

 

11.20. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 

 

11.21. Os prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na folha de respostas, serão de 

inteira responsabilidade do candidato. 

 

11.22. Não serão computadas qu

resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

 

11.23. Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, 

salvo em caso de Candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse 

caso, se necessário, o Candidato será acompanhado por um fiscal do IDIB incumbido para tal 

tarefa.   

 

11.24. O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das

somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de 

sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o Cartão Resposta. 

 

11.25. O caderno de prova será disponibilizado para os candidatos no si

da aplicação das provas. O referido caderno ficará disponível através de senha privativa 

individual, durante o prazo recursal da prova objetiva. 

 

11.26. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poder

juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

 

11.27. Será, automaticamente, excluído do Concurso Público o candidato que: 
 

a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; 

b) não apresentar o documento de identidade exigido no 

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
d) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalment
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 

realizada, ou estiver utilizando livros, notas, impressos não permitid

f) estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico d
comunicação;  

g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for; 

h) não devolver a folha de respostas;  
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos 

examinadores, executores e seus auxiliares ou au
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o 

permitido neste Edital;

k) não permitir a coleta de sua assinatura, impressão digital e reconhecimento facial (foto); e
l) estiver portando armas.
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A não observância do disposto acima, ensejará a eliminação sumária

Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato. 

Os prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na folha de respostas, serão de 

inteira responsabilidade do candidato.  

Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma 

resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, 

e Candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse 

caso, se necessário, o Candidato será acompanhado por um fiscal do IDIB incumbido para tal 

O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das

somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de 

sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o Cartão Resposta. 

O caderno de prova será disponibilizado para os candidatos no site do IDIB, no dia seguinte ao 

da aplicação das provas. O referido caderno ficará disponível através de senha privativa 

individual, durante o prazo recursal da prova objetiva.  

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poder

juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

Será, automaticamente, excluído do Concurso Público o candidato que: 

se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados; 

ocumento de identidade exigido no subitem11.7 deste Edital; 

não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;  
se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal;  

for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalment
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 

realizada, ou estiver utilizando livros, notas, impressos não permitidos e calculadoras; 

estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico d

lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for;  

não devolver a folha de respostas;   
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos 

examinadores, executores e seus auxiliares ou autoridades presentes;
fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o 

permitido neste Edital; 

não permitir a coleta de sua assinatura, impressão digital e reconhecimento facial (foto); e
estiver portando armas. 

A não observância do disposto acima, ensejará a eliminação sumária do candidato. 

Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.  

Os prejuízos advindos de marcações, feitas incorretamente na folha de respostas, serão de 

estões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma 

resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.  

Não será permitido que as marcações no cartão de respostas sejam feitas por outras pessoas, 

e Candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse 

caso, se necessário, o Candidato será acompanhado por um fiscal do IDIB incumbido para tal 

O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e 

somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de 

sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e nem o Cartão Resposta.  

te do IDIB, no dia seguinte ao 

da aplicação das provas. O referido caderno ficará disponível através de senha privativa 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair 

juntos do recinto, após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.   

Será, automaticamente, excluído do Concurso Público o candidato que:  

se após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados;  

deste Edital;  

for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 

s e calculadoras;  

estiver portando durante as provas qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com qualquer dos 

; 
fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o 

não permitir a coleta de sua assinatura, impressão digital e reconhecimento facial (foto); e 



 

 

 

 

11.28. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 

 

11.29. Objetivando garantir a lis

público e, em especial, dos próprios candidatos 

solicitado quando da aplicação da prova objetiva, a impressão digital em local apropriado, bem 

como reconhecimento facial (foto digital) no momento da realização da prova. 

 

11.30. O candidato deverá indicar, em local próprio da folha de respostas, o seu tipo de prova

o caso, sob pena de ser ELIMINADO em face da impossibilidade de identificação do tipo de 

prova durante a correção da folha de respostas. 

 

11.31. O IDIB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas 

objetivas, no endereço eletrônico www.idib.org.br, exceto dos candidatos eliminados na forma 

do subitem 11.27. deste Edital,

objetivas. A referida imagem ficará disponível através de senha privativa individual, até 10 

(dez) dias corridos da data de publicação do resultado final do Concurso Público. 

 

12.

 

12.1. A prova objetiva será avaliada na escala de pontos e pesos definidos no 

 

12.2. Será considerado habilitado na 

50% (cinquenta por cento) do total de pontos 

pontuação igual a ZERO em nenhum dos conteúdos previstos n

 

12.3. Não haverá, em hipótese alguma, vista de prova. 

 

12.4. O candidato não habilitado na prova objetiva será excluído do Concurso Público. 

 
 

13.

 

13.1. A avaliação da prova de Títulos tem caráter somente classificatório. 

 

13.1.1. Participarão da Prova de Títulos somente os 

PROFESSOR, classificados na Prova Objetiva dentro das vagas, acrescido do seu cad

de reserva, e o seu julgamento obedecerá aos seguintes critérios de pontuação: 

 

ITEM TÍTULO 

1  Certificados de participação 
em Cursos, Seminários, 
Simpósios, Congressos, 
Oficinas e Workshops 
relacionados com o cargo
no mínimo 30 horas   

2  Especialização  

www.idib.org.br 

dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.  

Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público –

público e, em especial, dos próprios candidatos – bem como a sua autenticidade, será 

solicitado quando da aplicação da prova objetiva, a impressão digital em local apropriado, bem 

mento facial (foto digital) no momento da realização da prova. 

O candidato deverá indicar, em local próprio da folha de respostas, o seu tipo de prova

o caso, sob pena de ser ELIMINADO em face da impossibilidade de identificação do tipo de 

durante a correção da folha de respostas.  

O IDIB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas 

objetivas, no endereço eletrônico www.idib.org.br, exceto dos candidatos eliminados na forma 

deste Edital, após a data de divulgação do resultado final das provas 

objetivas. A referida imagem ficará disponível através de senha privativa individual, até 10 

(dez) dias corridos da data de publicação do resultado final do Concurso Público. 

12. DA AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA   

A prova objetiva será avaliada na escala de pontos e pesos definidos no 

Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 

50% (cinquenta por cento) do total de pontos da Prova Objetiva, desde que não 

igual a ZERO em nenhum dos conteúdos previstos na tabela do

Não haverá, em hipótese alguma, vista de prova.  

O candidato não habilitado na prova objetiva será excluído do Concurso Público. 

13. DA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS  

A avaliação da prova de Títulos tem caráter somente classificatório.  

Prova de Títulos somente os candidatos que concorre

, classificados na Prova Objetiva dentro das vagas, acrescido do seu cad

e o seu julgamento obedecerá aos seguintes critérios de pontuação: 

QUANTIDADE DE 
TÍTULOS (MÁXIMO) 

VALOR UNITÁRIO 
(PONTOS) 

Certificados de participação 
em Cursos, Seminários, 
Simpósios, Congressos, 

ficinas e Workshops 
relacionados com o cargo, de 

 

 
 

8  

 
 

0,5  

1  1  

dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 

– o que é de interesse 

bem como a sua autenticidade, será 

solicitado quando da aplicação da prova objetiva, a impressão digital em local apropriado, bem 

mento facial (foto digital) no momento da realização da prova.  

O candidato deverá indicar, em local próprio da folha de respostas, o seu tipo de prova, se for 

o caso, sob pena de ser ELIMINADO em face da impossibilidade de identificação do tipo de 

O IDIB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas 

objetivas, no endereço eletrônico www.idib.org.br, exceto dos candidatos eliminados na forma 

após a data de divulgação do resultado final das provas 

objetivas. A referida imagem ficará disponível através de senha privativa individual, até 10 

(dez) dias corridos da data de publicação do resultado final do Concurso Público.  

A prova objetiva será avaliada na escala de pontos e pesos definidos no subitem 9.1.   

bjetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 

desde que não apresente 

a tabela do subitem 9.1.  

O candidato não habilitado na prova objetiva será excluído do Concurso Público.  

andidatos que concorrem aos cargos de 

, classificados na Prova Objetiva dentro das vagas, acrescido do seu cadastro 

e o seu julgamento obedecerá aos seguintes critérios de pontuação:  

VALOR UNITÁRIO VALOR MÁXIMO 
(PONTOS) 

 
 

4  

1  



 

 

 

 

3  Mestrado  

4  Doutorado  

TOTAL GERAL EM TÍTULOS
 

13.2. Os candidatos que não forem convocados para apresentação 

automaticamente eliminados do Certame. 

 

13.3. O envio dos documentos comprobatórios de Títulos será realizado por meio de ferramenta 

online, a ser disponibilizada no portal eletrônico da Organizadora em ato contínuo à publicação 

do Edital de Convocação para a Prova de Títulos.
 

13.4. Todas as informações necessárias à execução do envio eletrônico dos Títulos estarão dispostas 

no Edital de Convocação, a ser publicado
 

13.5. Serão rejeitados, liminarmente, os Títulos enviados fora do prazo divu

Convocação.    
 

13.6. A comprovação dos Títulos será feita mediante o envio da imagem original dos instrumentos 

legais que os certifiquem, e somente serão computados como válidos os títulos pertinentes à 

área específica do cargo para o qual o 
 

13.7. Outras informações sobre a Prova de Títulos:

a) Os comprovantes de conclusão de Cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou 

reconhecidos; 

b) Cada título será computado uma única vez;

c) Os títulos e certificados acadêmicos devem est

d) Caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não esteja de posse do Diploma, serão 

aceitas Certidões ou Declarações de conclusão, assinadas por representante legal da 

Instituição de Ensino e com firma reconhecida

e) Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a 

Língua Portuguesa por tradutor juramentado;

f) Deverá ser enviada apenas uma única imagem do Título original, podendo o candidato, para 

tanto, enviá-la através de um ou mais arquivos.

 

13.8. A pontuação total dos títulos não ultrapassará o total de 10,00 (dez) pontos, desprezando

os Títulos que, computados, excedam este limite de pontos.

 

14. DO CURSO DE FORMAÇÃO 

 

14.1. Os candidatos inscritos para os cargos 

objetiva, em até duas vezes o número de vagas, serão submetidos a um Curso Introdutório de 

Formação Inicial e Continuada, conforme fixado pelas Leis Federais nº 11.350/200

13.595/2018. O aludido curso terá caráter eliminatório. 

 

14.2. A realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada ficará sob a total e inteira 

responsabilidade da Prefeitura Municipal
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1  2  

1  3  

TOTAL GERAL EM TÍTULOS -  -  

Os candidatos que não forem convocados para apresentação 

automaticamente eliminados do Certame.  

O envio dos documentos comprobatórios de Títulos será realizado por meio de ferramenta 

, a ser disponibilizada no portal eletrônico da Organizadora em ato contínuo à publicação 

nvocação para a Prova de Títulos. 

Todas as informações necessárias à execução do envio eletrônico dos Títulos estarão dispostas 

no Edital de Convocação, a ser publicado oportunamente. 

Serão rejeitados, liminarmente, os Títulos enviados fora do prazo divu

A comprovação dos Títulos será feita mediante o envio da imagem original dos instrumentos 

legais que os certifiquem, e somente serão computados como válidos os títulos pertinentes à 

área específica do cargo para o qual o candidato concorre. 

Outras informações sobre a Prova de Títulos: 

Os comprovantes de conclusão de Cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou 

Cada título será computado uma única vez; 

Os títulos e certificados acadêmicos devem estar devidamente registrados pelo MEC;

Caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não esteja de posse do Diploma, serão 

aceitas Certidões ou Declarações de conclusão, assinadas por representante legal da 

Instituição de Ensino e com firma reconhecida em cartório, se necessário; 

Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a 

Língua Portuguesa por tradutor juramentado; 

Deverá ser enviada apenas uma única imagem do Título original, podendo o candidato, para 

la através de um ou mais arquivos. 

A pontuação total dos títulos não ultrapassará o total de 10,00 (dez) pontos, desprezando

os Títulos que, computados, excedam este limite de pontos. 

DO CURSO DE FORMAÇÃO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

didatos inscritos para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e aprovados na prova 

objetiva, em até duas vezes o número de vagas, serão submetidos a um Curso Introdutório de 

Formação Inicial e Continuada, conforme fixado pelas Leis Federais nº 11.350/200

13.595/2018. O aludido curso terá caráter eliminatório.  

A realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada ficará sob a total e inteira 

responsabilidade da Prefeitura Municipal de Groaíras - CE. 

2  

3  

10  

Os candidatos que não forem convocados para apresentação de títulos serão 

O envio dos documentos comprobatórios de Títulos será realizado por meio de ferramenta 

, a ser disponibilizada no portal eletrônico da Organizadora em ato contínuo à publicação 

Todas as informações necessárias à execução do envio eletrônico dos Títulos estarão dispostas 

Serão rejeitados, liminarmente, os Títulos enviados fora do prazo divulgado no Edital de 

A comprovação dos Títulos será feita mediante o envio da imagem original dos instrumentos 

legais que os certifiquem, e somente serão computados como válidos os títulos pertinentes à 

Os comprovantes de conclusão de Cursos deverão ser expedidos por instituição oficial ou 

ar devidamente registrados pelo MEC; 

Caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não esteja de posse do Diploma, serão 

aceitas Certidões ou Declarações de conclusão, assinadas por representante legal da 

em cartório, se necessário;  

Os documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando traduzidos para a 

Deverá ser enviada apenas uma única imagem do Título original, podendo o candidato, para 

A pontuação total dos títulos não ultrapassará o total de 10,00 (dez) pontos, desprezando-se 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

Agente Comunitário de Saúde e aprovados na prova 

objetiva, em até duas vezes o número de vagas, serão submetidos a um Curso Introdutório de 

Formação Inicial e Continuada, conforme fixado pelas Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 

A realização do Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada ficará sob a total e inteira 



 

 

 

 

14.3. O Curso Introdutório de Formação I

CE, em local e horário que serão comunicados por meio de Edital de Convocação 

publicado no site www.idib.org.br. 

 

14.4. O Edital de Convocação para o Curso Introdutório informará

aferição da frequência

comparecer às aulas.  

 

14.5. O Edital de Convocação estabelecerá o prazo para a matrícula. Expirado o prazo para 

realização da matrícula, os candidatos convocado

curso de formação, serão considerados desistentes e eliminados do Concurso Público. 

Havendo desistências, deverão ser convocados, em igual número de desistentes, candidatos 

aprovados para se matricularem no curso de 

 

14.6. São de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local 

de curso.  

 

14.7. Ao candidato só será permitida a participação no curso na respectiva data, horário e local a 

serem divulgados de acordo com as informações constantes acima. 

 

14.8. Não serão permitidas, em hipótese alguma, realização do curso em outro dia, horário ou fora 

do local designado.  

 

14.9. O curso introdutório será de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de 

presença, de caráter eliminatório. 

 

14.10.  Os candidatos convocados que não comparecerem no Curso Introdutório serão considerados 

desistentes e eliminados do Concurso Público.

 

14.11. Somente após a realização do curso de formação, o gestor da esfera de governo competen

fará, por meio de edital, a homologação do resultado final, obedecida a classificação final do 

Concurso Público. 

 

15. DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS

 

15.1. A Prova de Prática de Operador de Máquinas

IDIB, com a utilização de máquinas fornecidas pelo Município.  

 

15.2. Participarão da Prova Prática
Pesadas em quantidade correspondente ao somatório do número de vagas e cadastro de 
reserva disponíveis para o respectivo cargo, dentre os habilitados na prova objetiva, obedecida 
a ordem decrescente de classificação na prova escrita, ultrapassando tal limite, apenas será 
aproveitado os candidatos empatados em último lugar de classificação.
mesmo habilitados na P
 

15.3. O local adequado para a realização da Prova será indicado previamente em edital próprio.

 

www.idib.org.br 

O Curso Introdutório de Formação Inicial e Continuada será realizado na cidade de 

, em local e horário que serão comunicados por meio de Edital de Convocação 

no site www.idib.org.br.  

O Edital de Convocação para o Curso Introdutório informará, também

aferição da frequência, os mecanismos de avaliação e as sanções para o candidato que não 

 

O Edital de Convocação estabelecerá o prazo para a matrícula. Expirado o prazo para 

realização da matrícula, os candidatos convocados que não efetivarem suas matrículas no 

curso de formação, serão considerados desistentes e eliminados do Concurso Público. 

Havendo desistências, deverão ser convocados, em igual número de desistentes, candidatos 

aprovados para se matricularem no curso de formação, obedecida a ordem de classificação. 

São de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local 

Ao candidato só será permitida a participação no curso na respectiva data, horário e local a 

gados de acordo com as informações constantes acima.  

Não serão permitidas, em hipótese alguma, realização do curso em outro dia, horário ou fora 

O curso introdutório será de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de 

esença, de caráter eliminatório.  

Os candidatos convocados que não comparecerem no Curso Introdutório serão considerados 

desistentes e eliminados do Concurso Público. 

Somente após a realização do curso de formação, o gestor da esfera de governo competen

fará, por meio de edital, a homologação do resultado final, obedecida a classificação final do 

PRÁTICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS

A Prova de Prática de Operador de Máquinas Pesadas será realizada sob respon

IDIB, com a utilização de máquinas fornecidas pelo Município.   

Prova Prática os candidatos inscritos para os cargos de 
em quantidade correspondente ao somatório do número de vagas e cadastro de 

serva disponíveis para o respectivo cargo, dentre os habilitados na prova objetiva, obedecida 
a ordem decrescente de classificação na prova escrita, ultrapassando tal limite, apenas será 
aproveitado os candidatos empatados em último lugar de classificação.

Prova Objetiva, serão considerados desclassificados.

O local adequado para a realização da Prova será indicado previamente em edital próprio.

nicial e Continuada será realizado na cidade de Groaíras – 

, em local e horário que serão comunicados por meio de Edital de Convocação a ser 

também, os critérios para a 

os mecanismos de avaliação e as sanções para o candidato que não 

O Edital de Convocação estabelecerá o prazo para a matrícula. Expirado o prazo para 

s que não efetivarem suas matrículas no 

curso de formação, serão considerados desistentes e eliminados do Concurso Público. 

Havendo desistências, deverão ser convocados, em igual número de desistentes, candidatos 

formação, obedecida a ordem de classificação.  

São de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local 

Ao candidato só será permitida a participação no curso na respectiva data, horário e local a 

Não serão permitidas, em hipótese alguma, realização do curso em outro dia, horário ou fora 

O curso introdutório será de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de 

Os candidatos convocados que não comparecerem no Curso Introdutório serão considerados 

Somente após a realização do curso de formação, o gestor da esfera de governo competente 

fará, por meio de edital, a homologação do resultado final, obedecida a classificação final do 

PRÁTICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

será realizada sob responsabilidade do 

os candidatos inscritos para os cargos de Operador de Máquinas 
em quantidade correspondente ao somatório do número de vagas e cadastro de 

serva disponíveis para o respectivo cargo, dentre os habilitados na prova objetiva, obedecida 
a ordem decrescente de classificação na prova escrita, ultrapassando tal limite, apenas será 
aproveitado os candidatos empatados em último lugar de classificação.  Os demais Candidatos, 

bjetiva, serão considerados desclassificados. 

O local adequado para a realização da Prova será indicado previamente em edital próprio. 



 

 

 

 

15.4. A Prova Prática terá caráter eliminatório e avaliação conceitual de

obtenção do conceito de 

especificados, conforme edital próprio a ser publicado em data oportuna. 

 

15.5. A duração máxima da Prova será de 40 (quarenta) minutos, por candid

em duas máquinas (Retroescavadeira e Motoniveladora 

exceder esse tempo. Se exceder, obterá pontuação zero no critério que estiver sendo avaliado.  

 

15.6. O candidato terá apenas uma oportunidade para

concedida segunda oportunidade a nenhum candidato.  

 

15.7. Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, sa

realização da Prova pela totalidade dos participantes.  

 

15.8. Os candidatos classificados para essa Prova deverão se apresentar no local e horário indicados 

no edital de convocação a ser publicado em data oportuna, munidos de Carteira Nacional de 

Habilitação, categoria “

 

15.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de

(com foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá, para fazer as provas, apresentar 

Boletim de Ocorrência Policial, emitido até 15 (quinze) dias antes da data da Prova, e ser 

submetido à identificação especial, que poderá compreender fotografia, coleta de assinaturas 

e de impressão digital, em formulário específico. 

 

15.10. O candidato deve comparecer à Prova usando vestimenta e calçado adequados (calça, camisa 

e sapato ou tênis).   

 

15.11. Será eliminado da Prova Prática o candidato que:  
 

a) não apresentar a documentação exigida nos 

b) faltar à Prova;   

c) não estiver presente no local da Prova, no horário indicado para o início, uma vez que não 

haverá tolerância do horário (a p

para assinatura na Lista de Presenças); 

d) não completar a Prova, por qualquer mo

e) faltar com urbanidade e civilidade, durante a realização da Prova, com outro candid

alguém da equipe de aplicação da Prova.

 

 

16.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da 

classificação por opção de cargo. 

 

16.2. A pontuação final será:

 

16.2.1. Para os cargo

Pontuação Final = (TPO) + (TPT)

Onde:  

TPO = Total de Pontos da Prova Objetiva 

www.idib.org.br 

A Prova Prática terá caráter eliminatório e avaliação conceitual de aptidão ou inaptidão. Para 

obtenção do conceito de “Apto” ou “Inapto”, serão atribuídos pontos para os critérios 

conforme edital próprio a ser publicado em data oportuna. 

A duração máxima da Prova será de 40 (quarenta) minutos, por candidato, para realizar o teste 

em duas máquinas (Retroescavadeira e Motoniveladora - Patrola). O candidato não poderá

exceder esse tempo. Se exceder, obterá pontuação zero no critério que estiver sendo avaliado.  

O candidato terá apenas uma oportunidade para realizar a Prova Prática, não sendo

concedida segunda oportunidade a nenhum candidato.   

Não haverá segunda chamada para a Prova Prática, salvo caso de força maior que impeça a 

realização da Prova pela totalidade dos participantes.   

lassificados para essa Prova deverão se apresentar no local e horário indicados 

no edital de convocação a ser publicado em data oportuna, munidos de Carteira Nacional de 

“C” ou superior.    

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar Carteira Nacional de Habilitação original 

(com foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá, para fazer as provas, apresentar 

Boletim de Ocorrência Policial, emitido até 15 (quinze) dias antes da data da Prova, e ser 

ação especial, que poderá compreender fotografia, coleta de assinaturas 

e de impressão digital, em formulário específico.  

O candidato deve comparecer à Prova usando vestimenta e calçado adequados (calça, camisa 

ova Prática o candidato que:   

não apresentar a documentação exigida nos subitens 14.8 e 14.8.1, deste Edital;  

não estiver presente no local da Prova, no horário indicado para o início, uma vez que não 

haverá tolerância do horário (a presença será confirmada através da chamada dos candidatos, 

para assinatura na Lista de Presenças);  

não completar a Prova, por qualquer motivo, no tempo máximo de Prova

faltar com urbanidade e civilidade, durante a realização da Prova, com outro candid

alguém da equipe de aplicação da Prova. 

16. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação

classificação por opção de cargo.  

A pontuação final será: 

s de Professor: 

tuação Final = (TPO) + (TPT) 

TPO = Total de Pontos da Prova Objetiva  

aptidão ou inaptidão. Para 

, serão atribuídos pontos para os critérios 

conforme edital próprio a ser publicado em data oportuna.  

ato, para realizar o teste 

Patrola). O candidato não poderá 

exceder esse tempo. Se exceder, obterá pontuação zero no critério que estiver sendo avaliado.   

realizar a Prova Prática, não sendo-lhe 

caso de força maior que impeça a 

lassificados para essa Prova deverão se apresentar no local e horário indicados 

no edital de convocação a ser publicado em data oportuna, munidos de Carteira Nacional de 

apresentar Carteira Nacional de Habilitação original 

(com foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá, para fazer as provas, apresentar 

Boletim de Ocorrência Policial, emitido até 15 (quinze) dias antes da data da Prova, e ser 

ação especial, que poderá compreender fotografia, coleta de assinaturas 

O candidato deve comparecer à Prova usando vestimenta e calçado adequados (calça, camisa 

, deste Edital;   

não estiver presente no local da Prova, no horário indicado para o início, uma vez que não 

resença será confirmada através da chamada dos candidatos, 

tivo, no tempo máximo de Prova; ou 

faltar com urbanidade e civilidade, durante a realização da Prova, com outro candidato ou com 

pontuação final, em lista de 



 

 

 

 

TPT = Total de Pontos da Prova de Títulos 

 

16.2.2. Para os demais 

Pontuação Final = (TPO)

Onde:   

TPO = Total de Pontos da Prova Objetiva 

 

16.3. Serão elaboradas duas listas de clas

aprovados, incluindo os portadores de deficiência e 

candidatos portadores de deficiência. 

 

16.4. No caso de empate na classificação dos candidatos, o desempate se fará ver

sucessivamente, os seguintes critérios: 
 

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei n.º 10.741/2003, entre si 

e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

b) maior pontuação na discipli

c) maior pontuação na disciplina de língua portuguesa; 

d) maior idade; 

e) tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com a Lei nº 11.689/08.

 

16.5. O resultado do Concurso Público estará disponível para consulta no site d

www.idib.org.bre caberá recurso nos termos do item 

 

16.6. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será publicada

Classificação Final, não cabendo mais recursos. 

 

16.7. A lista de Classificação Final será publicada em jornal de grande circulação e em órgão oficial 

de divulgação dos atos da administração local.  

 

16.8. Serão publicados em jornal de grande circulação e 

administração local, apenas os resultados dos candidatos aprovados e classificados no 

Concurso Público, bem como todo o cadastro de reserva. 

 

16.9. A habilitação final para homologação será composta pelo número de cand

seu respectivo cadastro de reserva, constante do 

eliminados os demais candidatos.   

 

 

17.1. Será admitido recurso administrativo contestando: 
 

a) o indeferimento do pedido de isenção de taxa de

b) o indeferimento do pedido de inscrição
c) o gabarito oficial preliminar da prova objetiva

d) o resultado preliminar 
e) o resultado preliminar 

f) o resultado preliminar 

g) o resultado preliminar 

h) e de todo ato emitido pela 

www.idib.org.br 

TPT = Total de Pontos da Prova de Títulos  

demais cargos:   

Pontuação Final = (TPO) 

TPO = Total de Pontos da Prova Objetiva  

Serão elaboradas duas listas de classificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos 

aprovados, incluindo os portadores de deficiência e outra com a relação apenas dos 

candidatos portadores de deficiência.  

No caso de empate na classificação dos candidatos, o desempate se fará ver

sucessivamente, os seguintes critérios:  

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei n.º 10.741/2003, entre si 

e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada; 

aior pontuação na disciplina de conhecimentos específicos;  

aior pontuação na disciplina de língua portuguesa;  

tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com a Lei nº 11.689/08.

O resultado do Concurso Público estará disponível para consulta no site d

e caberá recurso nos termos do item 17 - DOS RECURSOS

Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será publicada

Classificação Final, não cabendo mais recursos.  

A lista de Classificação Final será publicada em jornal de grande circulação e em órgão oficial 

de divulgação dos atos da administração local.   

Serão publicados em jornal de grande circulação e em órgão oficial de divulgação dos atos da 

administração local, apenas os resultados dos candidatos aprovados e classificados no 

Concurso Público, bem como todo o cadastro de reserva.  

A habilitação final para homologação será composta pelo número de cand

seu respectivo cadastro de reserva, constante do ANEXO I, ficando

eliminados os demais candidatos.    

17. DOS RECURSOS  

Será admitido recurso administrativo contestando:  

o indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição; 

indeferimento do pedido de inscrição; 
gabarito oficial preliminar da prova objetiva; 

preliminar da prova objetiva; 
preliminar da prova de capacidade física; 

preliminar da prova prática; 

inar da prova de títulos; 

de todo ato emitido pela Comissão.  

sificação, uma geral, com a relação de todos os candidatos 

com a relação apenas dos 

No caso de empate na classificação dos candidatos, o desempate se fará verificando-se, 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei n.º 10.741/2003, entre si 

e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;  

tiver exercido efetivamente a função de jurado, de acordo com a Lei nº 11.689/08. 

O resultado do Concurso Público estará disponível para consulta no site do IDIB 

DOS RECURSOS, deste Edital.  

Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será publicada lista de 

A lista de Classificação Final será publicada em jornal de grande circulação e em órgão oficial 

em órgão oficial de divulgação dos atos da 

administração local, apenas os resultados dos candidatos aprovados e classificados no 

A habilitação final para homologação será composta pelo número de candidatos acrescido do 

, ficando, consequentemente, 



 

 

 

 

 

17.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 0

publicação no site do fato que gerou o recurso. 

 

17.3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, 

 

17.4. Todos os recursos deverão ser dirigidos 

eletrônico próprio, via site

 

17.5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. 

 

17.6. Não serão aceitos os recursos interpostos 

Edital.  

 

17.7. Também não será aceito o recurso interposto sem fundamentação ou bibliografia

embasamento pertinente às alega

 

17.8. A banca examinadora, 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

17.9. Os pontos relativos às questões da prova objetiva de múltipla escolha que eventualmente 

venham a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 

 

17.10. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso de recurso ou recurso de gabarito 

final definitivo.  

 

17.11. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso 

Público.  

 

18. 

 

18.1. A Posse será condicionada a: 
 

a) Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei; 

b) Os candidatos que tenham participado do Concurso Público com no mínimo 16 (dezesseis) 

anos de idade, só poderão ser empossados nos respec

(dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 

(dezoito) anos para ser empossado; 

c) Quitação com o serviço militar, exceto para os Candidatos do sexo feminino e com a Justiça 

Eleitoral, para todos os Candidatos; 

d) Ter escolaridade exigida para o exercício do cargo mediante diploma de Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC; 

e) Atender ao pré-requisito do Cargo, conforme disposto no Anexo I deste Edital;

f) Apresentação de cópia de Carteira

Certidão de Nascimento ou Casamento ou, Fotografia 3x4 colorida e recente; 

g) Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com o cargo de opção 

do Candidato, comprovada através

emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade 

com o cargo;  

www.idib.org.br 

Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 

publicação no site do fato que gerou o recurso.  

á um único recurso, por candidato, para cada evento.  

Todos os recursos deverão ser dirigidos à Comissão de Concurso Público, em formulário 

site do IDIB.  

Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo.  

Não serão aceitos os recursos interpostos por outro meio que não seja o especificado neste 

Também não será aceito o recurso interposto sem fundamentação ou bibliografia

pertinente às alegações realizadas.  

 determinada pelo IDIB, constitui última instância para recurso, sendo 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

Os pontos relativos às questões da prova objetiva de múltipla escolha que eventualmente 

venham a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que tiverem sua prova corrigida. 

Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso de recurso ou recurso de gabarito 

A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso 

 DA POSSE DOS CANDIDATOS HABILITADOS  

A Posse será condicionada a:  

Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da lei;  

andidatos que tenham participado do Concurso Público com no mínimo 16 (dezesseis) 

anos de idade, só poderão ser empossados nos respectivos cargos após completarem 18 

(dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 

(dezoito) anos para ser empossado;  

Quitação com o serviço militar, exceto para os Candidatos do sexo feminino e com a Justiça 

, para todos os Candidatos;  

Ter escolaridade exigida para o exercício do cargo mediante diploma de Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC;  

requisito do Cargo, conforme disposto no Anexo I deste Edital;

Apresentação de cópia de Carteira de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP, Carteira Profissional, 

Certidão de Nascimento ou Casamento ou, Fotografia 3x4 colorida e recente; 

Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com o cargo de opção 

do Candidato, comprovada através de análise da Comissão Especial do Concurso Público

emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade 

) dias úteis, contados a partir da 

Comissão de Concurso Público, em formulário 

por outro meio que não seja o especificado neste 

Também não será aceito o recurso interposto sem fundamentação ou bibliografia ou 

ncia para recurso, sendo 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.  

Os pontos relativos às questões da prova objetiva de múltipla escolha que eventualmente 

tiverem sua prova corrigida.  

Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso de recurso ou recurso de gabarito 

A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Concurso 

 

andidatos que tenham participado do Concurso Público com no mínimo 16 (dezesseis) 

tivos cargos após completarem 18 

(dezoito) anos, condicionado, a na data da posse, possuir a idade constitucional de 18 

Quitação com o serviço militar, exceto para os Candidatos do sexo feminino e com a Justiça 

Ter escolaridade exigida para o exercício do cargo mediante diploma de Instituição de Ensino 

requisito do Cargo, conforme disposto no Anexo I deste Edital; 

de Identidade, CPF/MF, PIS/PASEP, Carteira Profissional, 

Certidão de Nascimento ou Casamento ou, Fotografia 3x4 colorida e recente;  

Às pessoas com deficiência, compatibilidade da deficiência atestada, com o cargo de opção 

Comissão Especial do Concurso Público, que 

emitirá parecer sobre o enquadramento do tipo ou grau de deficiência e sua compatibilidade 



 

 

 

 

h) Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão necessária para o exercício do 

cargo;  

i) Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o endereço 

declarado, comprovando a inexistência de ações civis e criminais (com trânsito em julgado). 
j) Declaração de acúmulo de cargo, nos termos da Constituição Federal B

 

18.2. O candidato, por ocasião da posse, deverá comprovar todos os requisitos exigidos. 

 

18.3. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo 

Candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscriçã

cabendo recursos nos termos do item 

 

18.4. Poderá a Administração discricionariamente lotar, remanejar e/ou deslocar os servidores de 

unidade administrativa para outra, como também de localidade, dependendo

conveniência, necessidade e oportunidade. 

 

19.1. A nomeação será comunicada via Correios, através de documento com “aviso de Recebimento 

– AR”, para o endereço informado pelo candidato, sendo considerado desistente o candidato 

que não comparecer ao local indicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a confirmação de 

seu recebimento para apresentação e efetivação dos procedimentos para sua posse.

 

19.2. O candidato convocado para nomeação que não se apresentar no local e nos prazos 

estabelecidos será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a 

convocação do candidato subsequente imediatamente classificado.

 

19.3. Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória, observado o 

preenchimento das vag

 

19.4. A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação e o Candidato deverá apresentar

pessoalmente, ou por procuração, no Departamento de Recursos Humanos 

Municipal de Groaíras -

a) Apresentar-se pessoalmente ou por procuração ao setor competente munido de toda 

documentação exigida neste Edital. A não comprovação de qualquer um dos 

requisitos eliminará o Candidato do Concurso Público;

b) Será permitido ao Candidato convocado para tomar pos

adiamento da contratação no cargo, mediante posicionamento no final da 

classificação, sendo eliminado do Concurso Público, o candidato que por quaisquer 

motivos não tomar posse dentro do prazo legal.

 

19.5. O servidor empossado mediante C

legislação vigente, bem como ficará sujeito à legislação municipal vigente e suas alterações e 

legislações pertinentes. 

 

19.6. Não será nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, dec

ou inexata para fins de posse e que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos 

exigidos neste Edital. 

www.idib.org.br 

Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão necessária para o exercício do 

Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o endereço 

declarado, comprovando a inexistência de ações civis e criminais (com trânsito em julgado). 
mulo de cargo, nos termos da Constituição Federal B

andidato, por ocasião da posse, deverá comprovar todos os requisitos exigidos. 

A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo 

se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscriçã

cabendo recursos nos termos do item 17 – DOS RECURSOS deste Edital. 

Poderá a Administração discricionariamente lotar, remanejar e/ou deslocar os servidores de 

unidade administrativa para outra, como também de localidade, dependendo

conveniência, necessidade e oportunidade.  

 

19. DA NOMEAÇÃO 

A nomeação será comunicada via Correios, através de documento com “aviso de Recebimento 

AR”, para o endereço informado pelo candidato, sendo considerado desistente o candidato 

e não comparecer ao local indicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a confirmação de 

seu recebimento para apresentação e efetivação dos procedimentos para sua posse.

O candidato convocado para nomeação que não se apresentar no local e nos prazos 

abelecidos será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a 

convocação do candidato subsequente imediatamente classificado. 

Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória, observado o 

preenchimento das vagas disponíveis. 

A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação e o Candidato deverá apresentar

pessoalmente, ou por procuração, no Departamento de Recursos Humanos 

- CE, observadas as seguintes condições: 

se pessoalmente ou por procuração ao setor competente munido de toda 

documentação exigida neste Edital. A não comprovação de qualquer um dos 

requisitos eliminará o Candidato do Concurso Público; 

Será permitido ao Candidato convocado para tomar posse no serviço público o 

adiamento da contratação no cargo, mediante posicionamento no final da 

classificação, sendo eliminado do Concurso Público, o candidato que por quaisquer 

motivos não tomar posse dentro do prazo legal. 

O servidor empossado mediante Concurso Público fará jus aos benefícios estabelecidos na 

legislação vigente, bem como ficará sujeito à legislação municipal vigente e suas alterações e 

legislações pertinentes.  

Não será nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, dec

ou inexata para fins de posse e que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos 

Exame de sanidade física e mental, que comprovará a aptidão necessária para o exercício do 

Certidão negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde possui o endereço 

declarado, comprovando a inexistência de ações civis e criminais (com trânsito em julgado).  
mulo de cargo, nos termos da Constituição Federal Brasileira.  

andidato, por ocasião da posse, deverá comprovar todos os requisitos exigidos.  

A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo 

se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Concurso Público, 

deste Edital.  

Poderá a Administração discricionariamente lotar, remanejar e/ou deslocar os servidores de 

unidade administrativa para outra, como também de localidade, dependendo dos princípios da 

A nomeação será comunicada via Correios, através de documento com “aviso de Recebimento 

AR”, para o endereço informado pelo candidato, sendo considerado desistente o candidato 

e não comparecer ao local indicado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a confirmação de 

seu recebimento para apresentação e efetivação dos procedimentos para sua posse. 

O candidato convocado para nomeação que não se apresentar no local e nos prazos 

abelecidos será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a 

Os candidatos aprovados serão convocados obedecendo à ordem classificatória, observado o 

A Convocação obedecerá à ordem rigorosa de classificação e o Candidato deverá apresentar-se 

pessoalmente, ou por procuração, no Departamento de Recursos Humanos – Prefeitura 

se pessoalmente ou por procuração ao setor competente munido de toda 

documentação exigida neste Edital. A não comprovação de qualquer um dos 

se no serviço público o 

adiamento da contratação no cargo, mediante posicionamento no final da 

classificação, sendo eliminado do Concurso Público, o candidato que por quaisquer 

oncurso Público fará jus aos benefícios estabelecidos na 

legislação vigente, bem como ficará sujeito à legislação municipal vigente e suas alterações e 

Não será nomeado o candidato habilitado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa 

ou inexata para fins de posse e que não possuir, na data da posse, os requisitos mínimos 



 

 

 

 

 

 

20.1. As convocações para prestação das provas e resultados serão publicadas no endereço 

eletrônico www.idib.org.br

 

20.1.1. É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.

 

20.2. A Prefeitura Municipal de 

transporte ou outros custos pessoais do candidato em quaisquer das fases do Concurso 

Público.  

 

20.3. Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais, 

arredondando-se para cima sempre que a terceira cas

 

20.4. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 

Concurso Público, valendo para esse fim, a homologação publicada no site do IDIB, 

www.idib.org.br. 

 

20.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 

inscrição e desclassificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de 

medidas de ordem administrativa, civil e criminal, cabendo recursos nos termos do 

DOS RECURSOS deste Edital. 

 

20.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventua

enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da 

convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 

em Edital ou aviso a ser publicado em j

divulgação dos atos da administração local (Diário Oficial). 

 

20.7. O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o IDIB até a data de publicação 

da homologação do resultado final do Concurso Públi

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

correspondência a ser encaminhada para o endereço 

770 - Centro, Groaíras 

frase - “Atualização de endereço para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

CE”.  

 

20.8. O candidato que, à época da posse, não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis 

para o exercício legal do ca

sumariamente, não podendo ser aproveitado para outro cargo, ressalvados os casos previstos 

em lei municipal, cabendo recursos nos termos do 

 

20.9. A classificação do candidato será consagrada pelo Termo de Homologação do Resultado Final 

do Concurso Público, ficando condicionado o provimento até a vigência do Concurso Público. 

 

www.idib.org.br 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

As convocações para prestação das provas e resultados serão publicadas no endereço 

www.idib.org.br. 

É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações.

A Prefeitura Municipal de Groaíras-CE e o IDIB se eximem das despesas com vi

transporte ou outros custos pessoais do candidato em quaisquer das fases do Concurso 

Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais, 

se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 

Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 

Concurso Público, valendo para esse fim, a homologação publicada no site do IDIB, 

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 

inscrição e desclassificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de 

medidas de ordem administrativa, civil e criminal, cabendo recursos nos termos do 

deste Edital.  

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da 

convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 

em Edital ou aviso a ser publicado em jornal de grande circulação e em órgão oficial de 

divulgação dos atos da administração local (Diário Oficial).  

O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o IDIB até a data de publicação 

da homologação do resultado final do Concurso Público e, após esta data, junto ao 

Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Groaíras

correspondência a ser encaminhada para o endereço Rua Vereador Marcolino Ola

Centro, Groaíras - CE, 62190-000, devendo constar no envelope de encaminhamento a

tualização de endereço para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

O candidato que, à época da posse, não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis 

para o exercício legal do cargo para o qual foi aprovado será considerado eliminado 

sumariamente, não podendo ser aproveitado para outro cargo, ressalvados os casos previstos 

em lei municipal, cabendo recursos nos termos do item 17 – DOS RECURSOS

ndidato será consagrada pelo Termo de Homologação do Resultado Final 

do Concurso Público, ficando condicionado o provimento até a vigência do Concurso Público. 

As convocações para prestação das provas e resultados serão publicadas no endereço 

É de responsabilidade do candidato acompanhar estas publicações. 

e o IDIB se eximem das despesas com viagens, estadias, 

transporte ou outros custos pessoais do candidato em quaisquer das fases do Concurso 

Todos os cálculos de notas descritos neste Edital serão realizados com duas casas decimais, 

a decimal for maior ou igual a cinco.  

Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no 

Concurso Público, valendo para esse fim, a homologação publicada no site do IDIB, 

A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que 

verificadas a qualquer tempo, em especial na ocasião da admissão, acarretarão a nulidade da 

inscrição e desclassificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de 

medidas de ordem administrativa, civil e criminal, cabendo recursos nos termos do item 17 – 

is alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da 

convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada 

ornal de grande circulação e em órgão oficial de 

O candidato se obriga a manter atualizado o endereço perante o IDIB até a data de publicação 

co e, após esta data, junto ao 

Groaíras - CE, através de 

eador Marcolino Olavo Parente, 

star no envelope de encaminhamento a 

tualização de endereço para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Groaíras-

O candidato que, à época da posse, não comprovar que preenche os requisitos indispensáveis 

rgo para o qual foi aprovado será considerado eliminado 

sumariamente, não podendo ser aproveitado para outro cargo, ressalvados os casos previstos 

DOS RECURSOS deste Edital.  

ndidato será consagrada pelo Termo de Homologação do Resultado Final 

do Concurso Público, ficando condicionado o provimento até a vigência do Concurso Público.  



 

 

 

 

20.10. O IDIB e a Prefeitura Municipal de 

prejuízos ao candidato decorrentes de: 
 

a) Endereço não atualizado

b) Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 

endereço errado do candidato
c) Correspondência recebida por terceiros

d) Necessidade de mudança de datas e calendários previst

evento.  

 

20.11. A Prefeitura Municipal de 

textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 

 

20.12. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e corre

de publicação deste Edital. 

 

20.13. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente entre a Comissão Especial do Concurso 

Público e o IDIB, no que se refere à realização deste Concurso Público. 

 

20.14. Caberá à Prefeitura Municipal de 

Concurso Público.  

 

20.15. O Foro da Comarca de 

interpostas com respeito ao presente Edital e respectivo Concurso Público. 

 

20.16. Os candidatos poderão interpor impugnação sobre qualquer norma editalícia, no prazo de até 

03 (três) dias úteis após o lançamento do Edital. Todas as impugnações deverão ser 

protocoladas ao Departamento de Recursos Humanos, aos cuidados do Presidente da 

Comissão Especial do Concurso Público, pessoalmente ou mediante procuração, no 

da Prefeitura Municipal de

Groaíras - CE, 62190-000

 

20.17. A divulgação da homologação do resultado final do Certame será publicada nos termos do 

item 7.1 do presente Edital. 

 

20.18. Fica vedada a participação no Certame de parentes dos membros da Comissão Especial do 

Concurso e Banca Examinadora, até o terceiro grau, na linha

sangue e afinidade.  

 

Groaíras – CE, 06 de março de 2020

 

COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

Presidente  

 

 

 

 

 

www.idib.org.br 

O IDIB e a Prefeitura Municipal de Groaíras – CE não se responsabilizam por eventuais 

ao candidato decorrentes de:  

Endereço não atualizado; 

Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 

endereço errado do candidato; 
Correspondência recebida por terceiros; 

ecessidade de mudança de datas e calendários previstos ou reaplicação de algum 

A Prefeitura Municipal de Groaíras – CE e o IDIB não se responsabilizam por quaisquer cursos, 

textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 

á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data 

de publicação deste Edital.  

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente entre a Comissão Especial do Concurso 

Público e o IDIB, no que se refere à realização deste Concurso Público.  

a Municipal de Groaíras – CE a homologação dos resultados finais do 

O Foro da Comarca de Groaíras – CE é competente para decidir quaisquer ações judiciais 

interpostas com respeito ao presente Edital e respectivo Concurso Público. 

didatos poderão interpor impugnação sobre qualquer norma editalícia, no prazo de até 

03 (três) dias úteis após o lançamento do Edital. Todas as impugnações deverão ser 

protocoladas ao Departamento de Recursos Humanos, aos cuidados do Presidente da 

Especial do Concurso Público, pessoalmente ou mediante procuração, no 

da Prefeitura Municipal de Groaíras - CE, Rua Vereador Marcolino Olavo Parente, 770 

000, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h00

gação da homologação do resultado final do Certame será publicada nos termos do 

do presente Edital.  

Fica vedada a participação no Certame de parentes dos membros da Comissão Especial do 

Concurso e Banca Examinadora, até o terceiro grau, na linha reta e colateral, por laços de 

de 2020.  

COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO  

não se responsabilizam por eventuais 

Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou 

os ou reaplicação de algum 

e o IDIB não se responsabilizam por quaisquer cursos, 

textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.  

ção das provas, a legislação vigente até a data 

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente entre a Comissão Especial do Concurso 

 

a homologação dos resultados finais do 

é competente para decidir quaisquer ações judiciais 

interpostas com respeito ao presente Edital e respectivo Concurso Público.  

didatos poderão interpor impugnação sobre qualquer norma editalícia, no prazo de até 

03 (três) dias úteis após o lançamento do Edital. Todas as impugnações deverão ser 

protocoladas ao Departamento de Recursos Humanos, aos cuidados do Presidente da 

Especial do Concurso Público, pessoalmente ou mediante procuração, no expediente 

vo Parente, 770 - Centro, 

h00. 

gação da homologação do resultado final do Certame será publicada nos termos do 

Fica vedada a participação no Certame de parentes dos membros da Comissão Especial do 

reta e colateral, por laços de 



 

 

 

 

 

CARGOS, PRÉ-REQUISITO

RESERVA

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 

CARGO PRÉ-REQUISITO 

Assistente Social 

Curso de Graduação completo em 
Serviço Social registro ativo no 
Conselho da categoria 

Contador 

Curso de Graduação completo em 
Ciências Contábeis e registro ativo 
no Conselho da categoria 

Dentista 

Curso de Graduação completo em 
Odontologia e registro ativo no 
Conselho da categoria 

Enfermeiro 

Curso de Graduação completo em 
Enfermagem e registro ativo no 
Conselho da categoria 

Engenheiro 
Agrônomo 

Curso de Graduação completo em 
Engenharia Agrônoma e registro 
ativo no Conselho da categoria

Farmacêutico 

Curso de Graduação completo em 
Farmácia e registro ativo no 
Conselho da categoria 

Fiscal de Tributos 
e Arrecadação 

Curso de Graduação completo em 
Direito, Contabilidade ou 
Administração 

Fisioterapeuta 

Curso de Graduação completo em 
Fisioterapia e registro ativo no 
Conselho da categoria 

Médico 

Curso de Graduação completo em 
Medicina e registro ativo no 
Conselho da categoria 

Médico 
Veterinário 

Curso de Graduação completo em 
Medicina Veterinária e registro 
ativo no Conselho da categoria

Nutricionista 

Curso de Graduação completo em 
Nutrição e registro ativo no 
Conselho da categoria 

Professor de 
Educação Física 

Curso de graduação em 
Licenciatura em Educação Física

Professor 
Polivalente 

Curso de graduação em 
Licenciatura em Pedagogia 

Psicólogo 

Curso de Graduação completo em 
Psicologia e registro ativo no 
Conselho da categoria 

TOTAIS: 

 

 

www.idib.org.br 

ANEXO I 

REQUISITOS, JORNADAS DE TRABALHO, NÚMEROS DE VAGAS

RESERVA, VALORES DE INSCRIÇÃO E VENCIMENTOS. 
 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 140,00 (cento e quarenta reais) 

CARGA 
HORÁRIA 

Nº DE 
VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

PcD 
CADASTRO 

DE RESERVA
completo em 

Serviço Social registro ativo no 30h 2 2 0 

Curso de Graduação completo em 
Ciências Contábeis e registro ativo 40h 1 1 0 

Curso de Graduação completo em 
ontologia e registro ativo no 40h 2 2 0 

Curso de Graduação completo em 
Enfermagem e registro ativo no 40h 4 4 0 

Curso de Graduação completo em 
grônoma e registro 

ativo no Conselho da categoria 
40h 1 1 0 

Curso de Graduação completo em 
Farmácia e registro ativo no 40h 1 1 0 

Curso de Graduação completo em 
Contabilidade ou 40h 2 2 0 

Curso de Graduação completo em 
Fisioterapia e registro ativo no 30h 1 1 0 

Curso de Graduação completo em 
Medicina e registro ativo no 40h 2 2 0 

Curso de Graduação completo em 
Medicina Veterinária e registro 
ativo no Conselho da categoria 

40h 1 1 0 

Curso de Graduação completo em 
Nutrição e registro ativo no 40h 1 1 0 

Curso de graduação em 
Licenciatura em Educação Física 20h 1 1 0 

Curso de graduação em 

20h 6 6 0 

duação completo em 
Psicologia e registro ativo no 40h 1 1 0 

26 26 0 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

DE VAGAS, CADASTROS DE 

 

CADASTRO 
DE RESERVA 

VENCIMENTO 
(R$) 

10 2.200,00 

5 1.800,00 

10 1.794,00 

20 2.397,57 

5 1.800,00 

5 1.800,00 

10 1.500,00 

5 1.800,00 

10 5.130,98 

5 2.000,00 

5 1.600,00 

5 1.278,86 

30 1.278,86 

5 2.000,00 

130 - 

  



 

 

 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 

CARGO PRÉ-REQUISITO 

Agente 
Administrativo 

Ensino médio completo

Agente 
Comunitário de 
Saúde/ Área 01 
CSF Córrego dos 
Matos 

Ensino médio completo
residir na área de atuação

Agente 
Comunitário de 
Saúde/ Área 02 
CSF Córrego dos 
Matos 

Ensino médio completo
residir na área de atuação

Agente 
Comunitário de 
Saúde/ Área 03 
CSF Capim I 

Ensino médio completo
residir na área de atuação

Auxiliar de 
Farmácia 

Ensino médio completo

Auxiliar de Sala Ensino médio completo

Auxiliar de Sala - 
Cuidador de PNE 

Ensino médio completo

Auxiliar de Saúde 
Bucal 

Ensino médio completo e 
curso de Auxiliar em Saúde 
Bucal, com registro 
profissional ativo no 
Conselho da categoria 

Auxiliar de 
Serviços Gerais – 
Pedreiro 

Ensino médio completo

Auxiliar de 
Serviços Gerais – 
Vigia 

Ensino médio completo

Eletricista Ensino médio completo

Fiscal de Obras e 
Posturas 

Ensino médio completo

Monitor de 
Transporte de 
Alunos 

Ensino médio completo

Motorista 
(Categoria B) 

Ensino médio completo e 
CNH ativa de categoria "B" 
ou superior 

Motorista 
(Categoria D) 

Ensino médio completo e 
CNH ativa de categoria "D" 
ou superior 

Operador de 
Máquinas 

Ensino médio completo e 
CNH ativa de categoria "C" 
ou superior 

Secretário 
Escolar 

Ensino médio completo
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 110,00 (cento e dez reais) 

CARGA 
HORÁRIA 

Nº DE 
VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

PcD 
CADASTRO 

DE RESERVA

Ensino médio completo 
40h/s 4 4 0 

Ensino médio completo e 
residir na área de atuação 

40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo e 
residir na área de atuação 

40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo e 
residir na área de atuação 

40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo 
40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo 40h/s 4 4 0 

Ensino médio completo 
40h/s 2 2 0 

o completo e 
curso de Auxiliar em Saúde 
Bucal, com registro 
profissional ativo no 

40h/s 2 2 0 

Ensino médio completo 
40h/s 1 1 0 

médio completo 
40h/s 8 8 0 

Ensino médio completo 40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo 
40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo 
40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo e 
CNH ativa de categoria "B" 40h/s 2 2 0 

Ensino médio completo e 
CNH ativa de categoria "D" 40h/s 4 4 0 

leto e 
CNH ativa de categoria "C" 40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo 
40h/s 1 1 0 

CADASTRO 
DE RESERVA 

VENCIMENTO 
(R$) 

20 1.072,85 

5 1.250,00 

5 1.250,00 

5 1.250,00 

5 1.072,85 

20 1.072,85 

10 1.072,85 

10 1.072,85 

5 1.072,85 

40 1.027,94 

5 1.027,94 

5 1.072,85 

5 1.072,85 

10 1.072,85 

20 1.072,85 

5 1.300,00 

5 1.072,85 



 

 

 

 

Técnico Agrícola 

Ensino médio completo e 
registro profissional ativo 
no Conselho da categoria

Técnico em 
Enfermagem 

Ensino médio completo e 
registro profissional ativo 
no Conselho da categoria

TOTAIS: 

 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 

CARGO PRÉ-REQUISITO 

Auxiliar de 
Serviços Gerais – 
Limpeza e 
Cozinha 

Ensino Fundamental 
completo 

TOTAIS: 

TOTAIS: 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CSF 
Área 01 CSF Córrego dos Matos

Área 02 CSF Córrego dos Matos

Área 03 CSF Capim I 
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Ensino médio completo e 
registro profissional ativo 
no Conselho da categoria 

40h/s 1 1 0 

Ensino médio completo e 
registro profissional ativo 
no Conselho da categoria 

40h/s 4 4 0 

41 41 0 

 
    

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 90,00 (noventa reais) 

CARGA 
HORÁRIA 

Nº DE 
VAGAS 

AMPLA 
CONCORRÊNCIA 

PcD 
CADASTRO 

DE RESERVA

Ensino Fundamental 

40h/s 05  05 00 

5 5 0 

72 72 0 

 

 

 

 

LOCALIDADES 

TE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – DAS LOCALIDADES DE ATUAÇÃO
(RESIDIR NA ÁREA DE ATUAÇÃO) 

 

Micro Área 
CSF Córrego dos Matos Flamengo, vaquejado, Sambaíba e Mato Grosso.
CSF Córrego dos Matos Itamaracá e Paraíso 

Angicos, Capim I, Várzea Redonda, Barro Duro e Floresta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1.072,85 

20 1.072,85 

205 - 

  

CADASTRO 
DE RESERVA 

VENCIMENTO 
(R$) 

 25 1.027,94 

25 - 

360 - 

DAS LOCALIDADES DE ATUAÇÃO 

Flamengo, vaquejado, Sambaíba e Mato Grosso. 

apim I, Várzea Redonda, Barro Duro e Floresta 



 

 

 

 

 

MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARACANDIDATO 
 

O(A) candidato(a) _____________________________

CPF  n°________________________

de vagas no cargo ___________

regido pelo Edital n° 001/2020

de Groaíras-CE, vem requerer vaga especial como 
 

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual 

constam os seguintes dados: 
 

Tipo de deficiência de que é portador: _

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Código correspondente da (CID): __________________

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: _____

_______________________________________________
 

Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com 

Especial ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário. 
 

(      ) NÃO NECESSITA de PROVA ESPECIAL e/

(      ) NECESSITA de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________
 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais 

como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres. 

 

Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua 

situação, nos termos do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de dezembro 

de 2004, especialmente no que concerne ao conteúdo do 

em caso de não-homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica. 

 

 

___________________________                   _______________

             Local e data                                                           Assinatura do candidato
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ANEXO II 

MODELO DE REQUERIMENTO DE VAGA PARACANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

____________________________________________________________

______________, candidato(a) ao Concurso Público para preenchimento 

de vagas no cargo ______________________________________________________

20 do Concurso Público para o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 

, vem requerer vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA.  

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual 

stam os seguintes dados:  

Tipo de deficiência de que é portador: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Código correspondente da (CID): _______________________________________________________. 

Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

Dados especiais para aplicação das PROVAS: marcar com “X” no quadrículo, caso necessite de Prova 

Especial ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário.  

de PROVA ESPECIAL e/ou de TRATAMENTO ESPECIAL.  

de PROVA e/ou de CUIDADO ESPECIAL.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais 

como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.  

assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua 

situação, nos termos do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de dezembro 

ente no que concerne ao conteúdo do item 3 deste Edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos 

homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica.  

___________________________                   _______________________________ 

Local e data                                                           Assinatura do candidato 

 

 

 

 

DEFICIÊNCIA 

______________________________________, 

____, candidato(a) ao Concurso Público para preenchimento 

________________________________________________________, 

do Concurso Público para o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal 

.   

Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual 

___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________.  

______________________________.  

______________________________ 

___________________________________.  

no quadrículo, caso necessite de Prova 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________.  

OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais 

assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao enquadramento de sua 

situação, nos termos do Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União, de 3 de dezembro 

se à perda dos direitos requeridos 

________________  

 



 

 

 

 

CARGO 

Assistente 
Social 

Desenvolver atividades pertinentes pr
registros de informações; Atuar em programas e projetos na área de atuação das secretarias de lotação 
profissional e relacionados às políticas sócio
executar programas de capacitação de mão de obra e sua integração no mercado de trabalho; Elaborar ou 
participar na elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene e 
saneamento; Planejar, executa
manutenção à ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário; Realizar estudos e pesquisas, 
tendo em vista o conhecimento das características da cada comunidade, para
unidades de saúde correspondam às reais necessidades da população; Organizar atividades ocupacionais de 
menores, idosos e desamparados; Orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de 
problemas de habitaçã
permitam a representação popular junto às unidades de saúde, objetivando a participação comunitária; 
Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e cr
âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, 
preparando-os e encaminhando
entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos para a população, encaminhando para 
atendimento; Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de 
planejamento, implantação e acompanhamento de programas e
bem estar social; Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, 
promovendo análise das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visem a maximização da sa
do bem estar social; Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na comunidade, e 
encaminhar os usuários a entidades assistências do município e região; Viabilizar assistência plena ao usuário 
do Sistema Único de Saúde; Prestar a
correlatas. 

Contador 

Organizar e dirigir trabalhos ligados à contabilidade pública, planejando, supervisionando, orientando e 
participando de sua execução, de acordo com as exigênci
necessários à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e 
os controles das situações patrimonial e financeira da administração e de seus órgãos e fund
fatos contábeis; Controlar o ativo permanente; Elaborar relatórios, balancetes, demonstrativos contábeis, 
balanços, prestações de contas; Prestar consultoria, assessoramento e informações aos superiores 
hierárquicos; Realizar auditoria
esclarecimentos a auditores do Tribunal de Contas e de empresas particulares; Planejar o sistema de registro e 
operações contábeis, atendendo as necessidades administrativa
controle contábil e orçamentário; Programar atividades de integração e treinamento de agentes públicos, 
técnicos e servidores; Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios
pareceres técnicos, etc.; Participar do planejamento, elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 
programas e projetos na Administração Pública; Auxiliar na avaliação de acervos patrimoniais e verificar 
haveres e obrigações; Organizar os pro
pública, autarquias e fundações de direito  público,  a serem julgados pelos tribunais, conselhos de contas ou 
órgãos similares; Revisar balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou re
cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias ou probabilísticas; Elaborar e analisar projetos, 
inclusive quanto à viabilidade econômica; Realizar demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas 
aplicações; Desempenhar outras atividades correlatas

Dentista 

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famíl
indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo nas UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da 
equipe, com resolubilidade e em con
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão; Realizar diagnóstico com a final
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; Realizar os procedimentos 
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ANEXO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

NÍVEL SUPERIOR 

ATRIBUÇÕES 

Desenvolver atividades pertinentes próprias da Assistência Social,  prestar apoio psicossocial e  alimentar, 
registros de informações; Atuar em programas e projetos na área de atuação das secretarias de lotação 
profissional e relacionados às políticas sócio-assistenciais desenvolvidas no âmbi
executar programas de capacitação de mão de obra e sua integração no mercado de trabalho; Elaborar ou 
participar na elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene e 
saneamento; Planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a implantação, 
manutenção à ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário; Realizar estudos e pesquisas, 
tendo em vista o conhecimento das características da cada comunidade, para
unidades de saúde correspondam às reais necessidades da população; Organizar atividades ocupacionais de 
menores, idosos e desamparados; Orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de 
problemas de habitação, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Possibilitar condições que 
permitam a representação popular junto às unidades de saúde, objetivando a participação comunitária; 
Aconselhar e orientar a população nos postos de saúde, escolas e creches municipais; Prestar assistência no 
âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, 

os e encaminhando-os às entidades competentes para atendimento; Manter contato com 
órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos para a população, encaminhando para 

atendimento; Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de 
planejamento, implantação e acompanhamento de programas e projetos para a sistematização da saúde e do 
bem estar social; Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, 
promovendo análise das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visem a maximização da sa
do bem estar social; Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na comunidade, e 
encaminhar os usuários a entidades assistências do município e região; Viabilizar assistência plena ao usuário 
do Sistema Único de Saúde; Prestar atendimento e assistência a servidores municipais; Executar outras tarefas 

Organizar e dirigir trabalhos ligados à contabilidade pública, planejando, supervisionando, orientando e 
participando de sua execução, de acordo com as exigências legais e administrativas, para apurar os elementos 
necessários à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e 
os controles das situações patrimonial e financeira da administração e de seus órgãos e fund
fatos contábeis; Controlar o ativo permanente; Elaborar relatórios, balancetes, demonstrativos contábeis, 
balanços, prestações de contas; Prestar consultoria, assessoramento e informações aos superiores 
hierárquicos; Realizar auditoria interna; Atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia; Prestar 
esclarecimentos a auditores do Tribunal de Contas e de empresas particulares; Planejar o sistema de registro e 
operações contábeis, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, para possibilitar o 
controle contábil e orçamentário; Programar atividades de integração e treinamento de agentes públicos, 
técnicos e servidores; Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios
pareceres técnicos, etc.; Participar do planejamento, elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 
programas e projetos na Administração Pública; Auxiliar na avaliação de acervos patrimoniais e verificar 
haveres e obrigações; Organizar os processos de prestação de contas das entidades e órgãos da administração 
pública, autarquias e fundações de direito  público,  a serem julgados pelos tribunais, conselhos de contas ou 
órgãos similares; Revisar balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou re
cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias ou probabilísticas; Elaborar e analisar projetos, 
inclusive quanto à viabilidade econômica; Realizar demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas 

s; Desempenhar outras atividades correlatas 

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famíl
indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo nas UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da 
equipe, com resolubilidade e em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão; Realizar diagnóstico com a final
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; Realizar os procedimentos 

óprias da Assistência Social,  prestar apoio psicossocial e  alimentar, 
registros de informações; Atuar em programas e projetos na área de atuação das secretarias de lotação 

assistenciais desenvolvidas no âmbito do Município; Elaborar e 
executar programas de capacitação de mão de obra e sua integração no mercado de trabalho; Elaborar ou 
participar na elaboração e execução de campanhas educativas no campo da saúde pública, higiene e 

r, supervisionar e avaliar planos e programas sociais visando a implantação, 
manutenção à ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário; Realizar estudos e pesquisas, 
tendo em vista o conhecimento das características da cada comunidade, para que os programas de ações das 
unidades de saúde correspondam às reais necessidades da população; Organizar atividades ocupacionais de 
menores, idosos e desamparados; Orientar comportamento de grupos específicos de pessoas, em face de 

o, saúde, higiene, educação, planejamento familiar e outros; Possibilitar condições que 
permitam a representação popular junto às unidades de saúde, objetivando a participação comunitária; 

eches municipais; Prestar assistência no 
âmbito social a indivíduos e famílias carentes, identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, 

os às entidades competentes para atendimento; Manter contato com 
órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos para a população, encaminhando para 

atendimento; Participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de 
projetos para a sistematização da saúde e do 

bem estar social; Elaborar e organizar dados para o sistema de informação, emitindo relatórios de atividades, 
promovendo análise das situações verificadas e sugerindo procedimentos que visem a maximização da saúde e 
do bem estar social; Democratizar as informações e o acesso aos programas disponíveis na comunidade, e 
encaminhar os usuários a entidades assistências do município e região; Viabilizar assistência plena ao usuário 

tendimento e assistência a servidores municipais; Executar outras tarefas 

Organizar e dirigir trabalhos ligados à contabilidade pública, planejando, supervisionando, orientando e 
as legais e administrativas, para apurar os elementos 

necessários à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e 
os controles das situações patrimonial e financeira da administração e de seus órgãos e fundos; Registrar atos e 
fatos contábeis; Controlar o ativo permanente; Elaborar relatórios, balancetes, demonstrativos contábeis, 
balanços, prestações de contas; Prestar consultoria, assessoramento e informações aos superiores 

interna; Atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia; Prestar 
esclarecimentos a auditores do Tribunal de Contas e de empresas particulares; Planejar o sistema de registro e 

s e as exigências legais, para possibilitar o 
controle contábil e orçamentário; Programar atividades de integração e treinamento de agentes públicos, 
técnicos e servidores; Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, cartazes, relatórios,  
pareceres técnicos, etc.; Participar do planejamento, elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 
programas e projetos na Administração Pública; Auxiliar na avaliação de acervos patrimoniais e verificar 

cessos de prestação de contas das entidades e órgãos da administração 
pública, autarquias e fundações de direito  público,  a serem julgados pelos tribunais, conselhos de contas ou 
órgãos similares; Revisar balanços, contas ou quaisquer demonstrações ou registros contábeis; Elaborar 
cálculos, análises e interpretação de amostragens aleatórias ou probabilísticas; Elaborar e analisar projetos, 
inclusive quanto à viabilidade econômica; Realizar demais atividades inerentes às Ciências Contábeis e suas 

Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 
tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a 
indivíduos e a grupos específicos, atividades em grupo nas UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros), de acordo com planejamento da 

formidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem como 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal no território; Realizar os procedimentos 



 

 

 

 

CARGO 

clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias 
ambulatoriais e procedime
acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); Coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar
atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar 
ações de forma multidisciplinar; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em 
conjunto com os outros 
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e Exercer 
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atu

Enfermeiro 

Coleta de dados; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; 
recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção das ações de controle indicadas; avaliação da 
eficácia e efetividade das medidas 
para recuperação da saúde individual; organizar medidas de ação coletiva para o controle, prevenção e 
promoção da saúde da população; realizar o treinamento da equipe de saúde; resp
organização, agrupamentos de dados, divulgação, fluxo de informações, avaliações e estatísticas; realizar, com 
os profissionais da Unidade de Saúde, o diagnóstico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a 
descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das condições de 
saneamento básico e do mapeamento da área de abrangência dos Agentes Comunitário de Saúde sob sua 
responsabilidade; coordenar, acompanhar, supervisionar e aval
Comunitários de Endemias; coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos Agentes 
Comunitários de Endemias; realizar ações de controle e notificação de doenças que envolvem bloqueio e 
orientação de exames laboratoriais específicos da Vigilância Epidemiológica; Organizar e coordenar a criação de 
grupos de controle de patologias: supervisionar todas as salas de vacinação; supervisionar e realizar a 
notificação de doenças de notificação comp
das doenças de notificação compulsória; realizar visitar e acompanhamento de casos de reação vacinal; 
desenvolver habilidades para estabelecer prioridades dentro dos limites dos recursos exi
organizar a participação da comunidade na área da saúde, estabelecer metas, organizar programas, realizar 
investigações e avaliações; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos  expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e 
da  atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local; realizar o cuidado em saúde da população, prio
que estiver lotado, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), 
quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da populaç
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por 
meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuário
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar
população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros 
serviços do sistema de sa
partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na co
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal da Saúde; garantir a qualidade do 
registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de 
educação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para 
a continuidade da assistência prestada; Real
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde 
e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso;  No 
nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar 
ações de saúde em diferentes ambientes, na UBS e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a atuação cl
criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;  
Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários  de Saúde e de aux
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ATRIBUÇÕES 

clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias 
ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e 
acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); Coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar
atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar 
ações de forma multidisciplinar; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em 
conjunto com os outros membros da equipe; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para 
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e Exercer 
outras atribuições que sejam de responsabilidade na sua área de atuação. 

Coleta de dados; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; 
recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção das ações de controle indicadas; avaliação da 
eficácia e efetividade das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes; prestar serviços de saúde 
para recuperação da saúde individual; organizar medidas de ação coletiva para o controle, prevenção e 
promoção da saúde da população; realizar o treinamento da equipe de saúde; resp
organização, agrupamentos de dados, divulgação, fluxo de informações, avaliações e estatísticas; realizar, com 
os profissionais da Unidade de Saúde, o diagnóstico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a 

do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das condições de 
saneamento básico e do mapeamento da área de abrangência dos Agentes Comunitário de Saúde sob sua 
responsabilidade; coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar sistematicamente o trabalho dos Agentes 
Comunitários de Endemias; coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos Agentes 
Comunitários de Endemias; realizar ações de controle e notificação de doenças que envolvem bloqueio e 

ientação de exames laboratoriais específicos da Vigilância Epidemiológica; Organizar e coordenar a criação de 
grupos de controle de patologias: supervisionar todas as salas de vacinação; supervisionar e realizar a 
notificação de doenças de notificação compulsória da área de abrangência; realizar bloqueios e investigação 
das doenças de notificação compulsória; realizar visitar e acompanhamento de casos de reação vacinal; 
desenvolver habilidades para estabelecer prioridades dentro dos limites dos recursos exi
organizar a participação da comunidade na área da saúde, estabelecer metas, organizar programas, realizar 
investigações e avaliações; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

do grupos, famílias e indivíduos  expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e 
da  atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 
local; realizar o cuidado em saúde da população, prioritariamente no âmbito da Unidade de Básica de Saúde a 
que estiver lotado, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), 
quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da populaç
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por 
meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar 
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuário
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar
população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros 
serviços do sistema de saúde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 
efetivar o controle social; identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal da Saúde; garantir a qualidade do 
registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de 

ação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para 
a continuidade da assistência prestada; Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde 
e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso;  No 
nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar 

s de saúde em diferentes ambientes, na UBS e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 

NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva;  Organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;  
Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários  de Saúde e de aux

clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias 
ntos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e 

acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial removível); Coordenar e participar de ações 
coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver 
atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar saúde bucal e integrar 
ações de forma multidisciplinar; Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em 

membros da equipe; Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para 
as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe; e Exercer 

Coleta de dados; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados processados; 
recomendação das medidas de controle apropriadas; promoção das ações de controle indicadas; avaliação da 

adotadas; divulgação de informações pertinentes; prestar serviços de saúde 
para recuperação da saúde individual; organizar medidas de ação coletiva para o controle, prevenção e 
promoção da saúde da população; realizar o treinamento da equipe de saúde; responsável pela coordenação, 
organização, agrupamentos de dados, divulgação, fluxo de informações, avaliações e estatísticas; realizar, com 
os profissionais da Unidade de Saúde, o diagnóstico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a 

do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das condições de 
saneamento básico e do mapeamento da área de abrangência dos Agentes Comunitário de Saúde sob sua 

iar sistematicamente o trabalho dos Agentes 
Comunitários de Endemias; coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos Agentes 
Comunitários de Endemias; realizar ações de controle e notificação de doenças que envolvem bloqueio e 

ientação de exames laboratoriais específicos da Vigilância Epidemiológica; Organizar e coordenar a criação de 
grupos de controle de patologias: supervisionar todas as salas de vacinação; supervisionar e realizar a 

ulsória da área de abrangência; realizar bloqueios e investigação 
das doenças de notificação compulsória; realizar visitar e acompanhamento de casos de reação vacinal; 
desenvolver habilidades para estabelecer prioridades dentro dos limites dos recursos existentes, sensibilizar e 
organizar a participação da comunidade na área da saúde, estabelecer metas, organizar programas, realizar 
investigações e avaliações; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 

do grupos, famílias e indivíduos  expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e 
da  atualização contínua dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento 

ritariamente no âmbito da Unidade de Básica de Saúde a 
que estiver lotado, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), 
quando necessário; realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, 
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por 
meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de 

realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar 
busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de 
importância local; realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela 
população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros 

úde; participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a 
partir da utilização dos dados disponíveis; promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando 

munidade que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da Secretaria Municipal da Saúde; garantir a qualidade do 
registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica; participar das atividades de 

ação permanente; e realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais; Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para 

izar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde 
e as Disposições legais da profissão; Planejar, gerenciar, coordenar, executar e avaliar a UBS;  Executar as ações 
de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto, e idoso;  No 
nível de suas competência, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária; Realizar 

s de saúde em diferentes ambientes, na UBS e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades 
corretamente às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 

ínica à prática da saúde coletiva;  Organizar e coordenar a 
criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc;  
Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários  de Saúde e de auxiliares de 



 

 

 

 

CARGO 

enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; Coordenar, supervisionar e participar da passagem 
de plantão; supervisionar a assiduidade, pontualidade, disciplina e uso obrigatório de crachá e uniforme; checar 
o funcionamento e desgaste p
pelo Hospital e Maternidade Joaquim Guimarães (HMJG); participar da elaboração das escalas anuais de férias; 
avaliar periodicamente a equipe de enfermagem;  elaborar relatórios
qualquer ocorrência na Unidade; responder pelo Serviço de Enfermagem na vigência de seu plantão e demais 
serviços de apoio a unidade, orientar os pacientes e ou acompanhantes na ocasião da alta; instituir medidas de 
segurança ao paciente  durante a Assistência de Enfermagem; fazer conferência e/ou supervisão de 
medicamentos, materiais e equipamentos dos diversos sítios funcionais; realizar assistência de enfermagem de 
acordo com os  protocolos vigentes; cumprir e fazer cum
legislação e o código de ética vigente, cumprir e fazer  cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, 
Ordens e Rotinas de  Serviço do estabelecimento de saúde.

Engenheiro 
Agrônomo 

Ensino agrícola em seus diferentes graus; experimentações racionais e científicas referentes à agricultura, e, em 
geral, quaisquer demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos municipais; propagar a difusão de 
mecânica agrícola, de processos de adubação, de métod
produtos agrícolas, bem como de métodos de aproveitamento industrial da produção vegetal; genética 
agrícola, produção de sementes, melhoramento das plantas cultivadas e fiscalização do comércio de sement
plantas vivas e partes vivas de plantas; fitopatologia, entomologia e microbiologia agrícolas; aplicação de 
medidas de defesa e de vigilância sanitária vegetal; química e tecnologia agrícolas; reflorestamento, 
conservação, defesa, exploração e industri
agrologia; atuar frente aos programas e projetos realizados pela unidade administrativa de sua lotação.

Farmacêutico 

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, contr
e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos, imunobiológicos, domissanitários e 
insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; 
Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; Orientar sobre uso de 
produtos e prestação de serviços farmacêuticos.

Fiscal de 
Tributos e 
Arrecadação 

Fazer cumprir a legislação tributária municipal; lavrar auto de infração e impor penalidade; informar sobre 
processo administrativo tributário; orientar o sujeito passivo de obrigação tributária principal e acessória; 
examinar e analisar livros fiscais, talonários, balanços e outros documentos do contribuinte, verificando o tipo 
de lançamento a que está sujeito o estabelecimento, para efeito de cobrança de tributos municipais; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza d

Fisioterapeuta 
Planejar, coordenar, orientar e executar atividades fisioterapêuticas, elaborando diagnóstico e indicando os 
recursos adequados a cada caso, utilizando equipamentos e instrumentos próprios para reabilitação física do 
indivíduo; Executar outras atribuições afins.

Médico 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedim
Unidades de Saúde e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção da atenção Básica, definidas nas normas e diretrizes da estratégia de saúde coletiva 
vigente no país; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias 
especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental entre outros que se fizerem necessários; 
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergê
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência, participando da elaboração dos relatórios mensais a 
serem produzidos pela Unidade de Saúde; Estar comprometido com a pessoa inserida no seu contexto 
biopsicossocial, cuja atenção não deve estar restrita a problemas de saúde rigorosamente definidos; Seu 
compromisso deve envolver, também, ações com indivíduos saudáveis, abordando aspectos de promoção, 
prevenção e educação para saúde; Valorizar a relação médico
processo terapêutico de confiança; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde de origem, por meio de um sistema de 
acompanhamento e 
internação hospitalar quando necessário; Solicitar exames complementares de acordo com os protocolos 
estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde; Fazer prescrições de m
municipal de Assistência Farmacêutica; Verificar e atestar óbito; Acatar seu remanejamento para qualquer 
unidade da rede municipal, atendendo necessidade ou posicionamento estratégico de readequação; Efetuar 
exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e 
preventiva à comunidade; Analisar e interpretar resultados de exames de raio
outros, comparando-os com os padrões normais, para confi
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ATRIBUÇÕES 

enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; Coordenar, supervisionar e participar da passagem 
de plantão; supervisionar a assiduidade, pontualidade, disciplina e uso obrigatório de crachá e uniforme; checar 
o funcionamento e desgaste periódico de aparelhos; colaborar e fazer cumprir  normas e rotinas determinadas 
pelo Hospital e Maternidade Joaquim Guimarães (HMJG); participar da elaboração das escalas anuais de férias; 
avaliar periodicamente a equipe de enfermagem;  elaborar relatórios, atas e documentação pertinente a 
qualquer ocorrência na Unidade; responder pelo Serviço de Enfermagem na vigência de seu plantão e demais 
serviços de apoio a unidade, orientar os pacientes e ou acompanhantes na ocasião da alta; instituir medidas de 

ança ao paciente  durante a Assistência de Enfermagem; fazer conferência e/ou supervisão de 
medicamentos, materiais e equipamentos dos diversos sítios funcionais; realizar assistência de enfermagem de 
acordo com os  protocolos vigentes; cumprir e fazer cumprir o exercício legal da profissão de acordo com a 
legislação e o código de ética vigente, cumprir e fazer  cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, 
Ordens e Rotinas de  Serviço do estabelecimento de saúde. 

eus diferentes graus; experimentações racionais e científicas referentes à agricultura, e, em 
geral, quaisquer demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos municipais; propagar a difusão de 
mecânica agrícola, de processos de adubação, de métodos aperfeiçoados de colheita e de beneficiamento dos 
produtos agrícolas, bem como de métodos de aproveitamento industrial da produção vegetal; genética 
agrícola, produção de sementes, melhoramento das plantas cultivadas e fiscalização do comércio de sement
plantas vivas e partes vivas de plantas; fitopatologia, entomologia e microbiologia agrícolas; aplicação de 
medidas de defesa e de vigilância sanitária vegetal; química e tecnologia agrícolas; reflorestamento, 
conservação, defesa, exploração e industrialização de matas; irrigação e drenagem para fins agrícolas; 
agrologia; atuar frente aos programas e projetos realizados pela unidade administrativa de sua lotação.

Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, contr
e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos, imunobiológicos, domissanitários e 
insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 

gicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; 
Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; Orientar sobre uso de 
produtos e prestação de serviços farmacêuticos. 

Fazer cumprir a legislação tributária municipal; lavrar auto de infração e impor penalidade; informar sobre 
processo administrativo tributário; orientar o sujeito passivo de obrigação tributária principal e acessória; 

e analisar livros fiscais, talonários, balanços e outros documentos do contribuinte, verificando o tipo 
de lançamento a que está sujeito o estabelecimento, para efeito de cobrança de tributos municipais; executar 
outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. 

Planejar, coordenar, orientar e executar atividades fisioterapêuticas, elaborando diagnóstico e indicando os 
recursos adequados a cada caso, utilizando equipamentos e instrumentos próprios para reabilitação física do 

cutar outras atribuições afins. 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedim
Unidades de Saúde e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção da atenção Básica, definidas nas normas e diretrizes da estratégia de saúde coletiva 

a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias 
especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental entre outros que se fizerem necessários; 
Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; Executar ações básicas de vigilância 
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência, participando da elaboração dos relatórios mensais a 
serem produzidos pela Unidade de Saúde; Estar comprometido com a pessoa inserida no seu contexto 

ssocial, cuja atenção não deve estar restrita a problemas de saúde rigorosamente definidos; Seu 
compromisso deve envolver, também, ações com indivíduos saudáveis, abordando aspectos de promoção, 
prevenção e educação para saúde; Valorizar a relação médico-paciente e médico
processo terapêutico de confiança; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde de origem, por meio de um sistema de 

 referência e contra-referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar 
internação hospitalar quando necessário; Solicitar exames complementares de acordo com os protocolos 
estabelecidos pela Secretaria Municipal da Saúde; Fazer prescrições de medicamentos de acordo com a política 
municipal de Assistência Farmacêutica; Verificar e atestar óbito; Acatar seu remanejamento para qualquer 
unidade da rede municipal, atendendo necessidade ou posicionamento estratégico de readequação; Efetuar 

cos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e 
preventiva à comunidade; Analisar e interpretar resultados de exames de raio

os com os padrões normais, para confirmar e informar o diagnóstico; Prescrever 

enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções; Coordenar, supervisionar e participar da passagem 
de plantão; supervisionar a assiduidade, pontualidade, disciplina e uso obrigatório de crachá e uniforme; checar 

eriódico de aparelhos; colaborar e fazer cumprir  normas e rotinas determinadas 
pelo Hospital e Maternidade Joaquim Guimarães (HMJG); participar da elaboração das escalas anuais de férias; 

, atas e documentação pertinente a 
qualquer ocorrência na Unidade; responder pelo Serviço de Enfermagem na vigência de seu plantão e demais 
serviços de apoio a unidade, orientar os pacientes e ou acompanhantes na ocasião da alta; instituir medidas de 

ança ao paciente  durante a Assistência de Enfermagem; fazer conferência e/ou supervisão de 
medicamentos, materiais e equipamentos dos diversos sítios funcionais; realizar assistência de enfermagem de 

prir o exercício legal da profissão de acordo com a 
legislação e o código de ética vigente, cumprir e fazer  cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, 

eus diferentes graus; experimentações racionais e científicas referentes à agricultura, e, em 
geral, quaisquer demonstrações práticas de agricultura em estabelecimentos municipais; propagar a difusão de 

os aperfeiçoados de colheita e de beneficiamento dos 
produtos agrícolas, bem como de métodos de aproveitamento industrial da produção vegetal; genética 
agrícola, produção de sementes, melhoramento das plantas cultivadas e fiscalização do comércio de sementes, 
plantas vivas e partes vivas de plantas; fitopatologia, entomologia e microbiologia agrícolas; aplicação de 
medidas de defesa e de vigilância sanitária vegetal; química e tecnologia agrícolas; reflorestamento, 

alização de matas; irrigação e drenagem para fins agrícolas; 
agrologia; atuar frente aos programas e projetos realizados pela unidade administrativa de sua lotação. 

ole, armazenamento, distribuição 
e transporte de produtos da área farmacêutica, tais como medicamentos, imunobiológicos, domissanitários e 
insumos correlatos; Realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 

gicas; Participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; 
Exercer fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; Orientar sobre uso de 

Fazer cumprir a legislação tributária municipal; lavrar auto de infração e impor penalidade; informar sobre 
processo administrativo tributário; orientar o sujeito passivo de obrigação tributária principal e acessória; 

e analisar livros fiscais, talonários, balanços e outros documentos do contribuinte, verificando o tipo 
de lançamento a que está sujeito o estabelecimento, para efeito de cobrança de tributos municipais; executar 

Planejar, coordenar, orientar e executar atividades fisioterapêuticas, elaborando diagnóstico e indicando os 
recursos adequados a cada caso, utilizando equipamentos e instrumentos próprios para reabilitação física do 

Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas 
as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos nas 
Unidades de Saúde e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas 
prioritárias na intervenção da atenção Básica, definidas nas normas e diretrizes da estratégia de saúde coletiva 

a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias 
especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental entre outros que se fizerem necessários; 

ncias; Executar ações básicas de vigilância 
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência, participando da elaboração dos relatórios mensais a 
serem produzidos pela Unidade de Saúde; Estar comprometido com a pessoa inserida no seu contexto 

ssocial, cuja atenção não deve estar restrita a problemas de saúde rigorosamente definidos; Seu 
compromisso deve envolver, também, ações com indivíduos saudáveis, abordando aspectos de promoção, 

aciente e médico-família como parte de um 
processo terapêutico de confiança; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na Unidade de Saúde de origem, por meio de um sistema de 

referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar 
internação hospitalar quando necessário; Solicitar exames complementares de acordo com os protocolos 

edicamentos de acordo com a política 
municipal de Assistência Farmacêutica; Verificar e atestar óbito; Acatar seu remanejamento para qualquer 
unidade da rede municipal, atendendo necessidade ou posicionamento estratégico de readequação; Efetuar 

cos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos, aplicar recursos de medicina terapêutica e 
preventiva à comunidade; Analisar e interpretar resultados de exames de raio-x, bioquímico, hematológico e 

rmar e informar o diagnóstico; Prescrever 



 

 

 

 

CARGO 

medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via de administração; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Emitir atestados de saúde 
e aptidão física e mental, de óbito, para atender determinações legais; Atender emergências clínicas, cirúrgicas 
e traumáticas; Atender convocação da Secretaria Municipal da Saúde para participar de curso, treinamento e 
atividades afins que estejam ligas à sua áre
caráter preventivo. 

Médico 
Veterinário 

Fiscalizar estabelecimentos de interesse a saúde de bens de consumo; fiscalizar estabelecimentos de interesse 
a saúde – serviço; fiscalização zoosanitária
sinantrópica; fiscalização da implantação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; ação 
integrada com a vigilância epidemiológica; desenvolvimento e execução de programas zoosanitár
participação no Controle Social do SUS; participar na investigação epidemiológica de doenças veiculadas por 
alimentos e zoonoses; participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas, bem como do seu 
relacionamento; promover atividades 
grupos organizados sobre temas de interesse da população, relacionados ao controle sanitário de alimentos e 
zoonoses, necessários à compreensão e resolução dos problemas identificados; prom
outros órgãos e instituições no desenvolvimento das atividades de controle sanitário de alimentos e zoonoses; 
planejar e coordenar as ações de controle da raiva; coordenar o programa de controle de teníase/cisticercose 
humana e suína a nível municipal; desenvolver o controle de roedores; executar ações de educação sanitária, 
controle de vetores e vigilância epidemiológica, através de visitas domiciliares, atendimento a denúncias, 
palestras em escolas, associações de bairros e outros; pro
técnicos e/ou pareceres relativos à área; realizar a divulgação pública de assuntos de interesse coletivo com 
objetivo de promover as ações preventivas de saúde; executar outras tarefas correlatas.

Nutricionista 

Planejar, coordenar, coordenador e supervisionar a seleção, compram e manutenção de veículos para 
transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
seleção, compra e armazenamento de alimentos; 
rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as 
atividades de pré-preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações e/ou culinári
tecnicamente preparações culinárias; desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; 
Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação 
vigente; Participar do recrutament
programas de treinamento e reciclagem de recursos humanos; Integrar a equipe de atenção à saúde 
ocupacional; Planejar, implantar coordenar e supervisionar as atividades de higienização de 
de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; executar outras tarefas correlatas.

Professor de 
Educação 
Física 

Ministrar aulas nas disciplinas de Educação Física do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Professor 
Polivalente 

Ministrar aulas do infantil I até ao 5º ano do ensino fundamental I.

Psicólogo 

Desenvolver atividades pertinentes próprios da atividade de psicologia na repartição pública de sua lotação; 
prestar apoio psicossocial e alimentar registros de informações em me
Participar de Programas e Projetos desenvolvidos pelo município atinentes à política de saúde e sócio
assistencial da repartição pública em que for lotado; Executar outras tarefas correlatas.

 

CARGO 

Agente 
Administrativo 

Executar o serviço de protocolo de documentos, elaborando fichas ou livro de controle; Formar processos 
relativos às proposições, elaborando fichas ou livro de controle de andamento; Organizar índice geral de todos 
os processos; Prestar informações ao superior hierárquico a respeito da tramitação de documentos; Receber 
documentos, processos, expedientes e correspondências em geral, encaminhadas à Administração Pública 
Municipal, dando após seu registro, encaminhamento
definição do prosseguimento do processo, com seu deferimento, indeferimento, providências, etc.; Recusar o 
recebimento de correspondência, documento ou processo se estes não estiverem endereçados ao ente 
municipal, suas autoridades e corpo administrativo, ou ainda se forem anônimos ou apócrifos; Obedecer às 

www.idib.org.br 

ATRIBUÇÕES 

medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via de administração; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Emitir atestados de saúde 

o física e mental, de óbito, para atender determinações legais; Atender emergências clínicas, cirúrgicas 
e traumáticas; Atender convocação da Secretaria Municipal da Saúde para participar de curso, treinamento e 
atividades afins que estejam ligas à sua área de atuação; Participar de campanhas de saúde comunitária de 

Fiscalizar estabelecimentos de interesse a saúde de bens de consumo; fiscalizar estabelecimentos de interesse 
serviço; fiscalização zoosanitária em imóveis comerciais ou residenciais; manejo da fauna 

sinantrópica; fiscalização da implantação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; ação 
integrada com a vigilância epidemiológica; desenvolvimento e execução de programas zoosanitár
participação no Controle Social do SUS; participar na investigação epidemiológica de doenças veiculadas por 
alimentos e zoonoses; participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas, bem como do seu 
relacionamento; promover atividades de informações, debates, cursos, treinamentos com a população e/ou 
grupos organizados sobre temas de interesse da população, relacionados ao controle sanitário de alimentos e 
zoonoses, necessários à compreensão e resolução dos problemas identificados; prom
outros órgãos e instituições no desenvolvimento das atividades de controle sanitário de alimentos e zoonoses; 
planejar e coordenar as ações de controle da raiva; coordenar o programa de controle de teníase/cisticercose 

nível municipal; desenvolver o controle de roedores; executar ações de educação sanitária, 
controle de vetores e vigilância epidemiológica, através de visitas domiciliares, atendimento a denúncias, 
palestras em escolas, associações de bairros e outros; promover treinamento de pessoal; elaborar relatórios 
técnicos e/ou pareceres relativos à área; realizar a divulgação pública de assuntos de interesse coletivo com 
objetivo de promover as ações preventivas de saúde; executar outras tarefas correlatas.

Planejar, coordenar, coordenador e supervisionar a seleção, compram e manutenção de veículos para 
transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 
seleção, compra e armazenamento de alimentos; Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, 
rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as 

preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações e/ou culinári
tecnicamente preparações culinárias; desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; 
Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação 
vigente; Participar do recrutamento e seleção de recursos humanos; Coordenar supervisionar e executar 
programas de treinamento e reciclagem de recursos humanos; Integrar a equipe de atenção à saúde 
ocupacional; Planejar, implantar coordenar e supervisionar as atividades de higienização de 
de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; executar outras tarefas correlatas.

Ministrar aulas nas disciplinas de Educação Física do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

nistrar aulas do infantil I até ao 5º ano do ensino fundamental I. 

Desenvolver atividades pertinentes próprios da atividade de psicologia na repartição pública de sua lotação; 
prestar apoio psicossocial e alimentar registros de informações em meio físico e em banco de dados digital; 
Participar de Programas e Projetos desenvolvidos pelo município atinentes à política de saúde e sócio
assistencial da repartição pública em que for lotado; Executar outras tarefas correlatas.

 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

ATRIBUÇÕES 

Executar o serviço de protocolo de documentos, elaborando fichas ou livro de controle; Formar processos 
relativos às proposições, elaborando fichas ou livro de controle de andamento; Organizar índice geral de todos 

s processos; Prestar informações ao superior hierárquico a respeito da tramitação de documentos; Receber 
documentos, processos, expedientes e correspondências em geral, encaminhadas à Administração Pública 
Municipal, dando após seu registro, encaminhamento correto, conforme o assunto ou endereçamento, para 
definição do prosseguimento do processo, com seu deferimento, indeferimento, providências, etc.; Recusar o 
recebimento de correspondência, documento ou processo se estes não estiverem endereçados ao ente 
municipal, suas autoridades e corpo administrativo, ou ainda se forem anônimos ou apócrifos; Obedecer às 

medicamentos, indicando dosagem e a respectiva via de administração; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento e evolução da doença; Emitir atestados de saúde 

o física e mental, de óbito, para atender determinações legais; Atender emergências clínicas, cirúrgicas 
e traumáticas; Atender convocação da Secretaria Municipal da Saúde para participar de curso, treinamento e 

a de atuação; Participar de campanhas de saúde comunitária de 

Fiscalizar estabelecimentos de interesse a saúde de bens de consumo; fiscalizar estabelecimentos de interesse 
em imóveis comerciais ou residenciais; manejo da fauna 

sinantrópica; fiscalização da implantação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde; ação 
integrada com a vigilância epidemiológica; desenvolvimento e execução de programas zoosanitários; 
participação no Controle Social do SUS; participar na investigação epidemiológica de doenças veiculadas por 
alimentos e zoonoses; participar da avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas, bem como do seu 

de informações, debates, cursos, treinamentos com a população e/ou 
grupos organizados sobre temas de interesse da população, relacionados ao controle sanitário de alimentos e 
zoonoses, necessários à compreensão e resolução dos problemas identificados; promover integração com 
outros órgãos e instituições no desenvolvimento das atividades de controle sanitário de alimentos e zoonoses; 
planejar e coordenar as ações de controle da raiva; coordenar o programa de controle de teníase/cisticercose 

nível municipal; desenvolver o controle de roedores; executar ações de educação sanitária, 
controle de vetores e vigilância epidemiológica, através de visitas domiciliares, atendimento a denúncias, 

mover treinamento de pessoal; elaborar relatórios 
técnicos e/ou pareceres relativos à área; realizar a divulgação pública de assuntos de interesse coletivo com 
objetivo de promover as ações preventivas de saúde; executar outras tarefas correlatas. 

Planejar, coordenar, coordenador e supervisionar a seleção, compram e manutenção de veículos para 
transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; planejar, coordenar e supervisionar as atividades de 

Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, 
rendimento e custo das refeições/preparações culinárias; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as 

preparo, distribuição e transporte de refeições e/ou preparações e/ou culinárias; Avaliar 
tecnicamente preparações culinárias; desenvolver manuais técnicos, rotinas de trabalho e receituários; 
Estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de alimentos, de acordo com a legislação 

o e seleção de recursos humanos; Coordenar supervisionar e executar 
programas de treinamento e reciclagem de recursos humanos; Integrar a equipe de atenção à saúde 
ocupacional; Planejar, implantar coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos 
de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; executar outras tarefas correlatas. 

Ministrar aulas nas disciplinas de Educação Física do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. 

Desenvolver atividades pertinentes próprios da atividade de psicologia na repartição pública de sua lotação; 
io físico e em banco de dados digital; 

Participar de Programas e Projetos desenvolvidos pelo município atinentes à política de saúde e sócio-
assistencial da repartição pública em que for lotado; Executar outras tarefas correlatas. 

Executar o serviço de protocolo de documentos, elaborando fichas ou livro de controle; Formar processos 
relativos às proposições, elaborando fichas ou livro de controle de andamento; Organizar índice geral de todos 

s processos; Prestar informações ao superior hierárquico a respeito da tramitação de documentos; Receber 
documentos, processos, expedientes e correspondências em geral, encaminhadas à Administração Pública 

correto, conforme o assunto ou endereçamento, para 
definição do prosseguimento do processo, com seu deferimento, indeferimento, providências, etc.; Recusar o 
recebimento de correspondência, documento ou processo se estes não estiverem endereçados ao ente público 
municipal, suas autoridades e corpo administrativo, ou ainda se forem anônimos ou apócrifos; Obedecer às 



 

 

 

 

CARGO 

ordens legais da chefia superior e pertinentes ao funcionamento do órgão a que for lotado; Redigir 
correspondência oficial; Atendimento ao públ
das repartições pública municipais; Auxiliar diretamente na organização dos serviços e demais expedientes 
administrativos da repartição em que for lotado; Executar quaisquer outras atividades tí
órgão de lotação. 

Agente 
Comunitário 
de Saúde 

Terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo, cadastrar todas as famílias em sua área de 
atuação; realizar uma visita mensal para avaliar as condições devida familia
e  medida  das  crianças  de  até  (05)  cinco  anos  de  idade;  acompanhar  e  verificar  cartão  de vacinação das 
crianças; orientar a comunidade quanto a prevenção de doenças infecciosas e respiratórias; orientar e 
uso de terapias de reidratação oral, no caso de diarreias; incentivar o aleitamento materno; identificar  
gestantes  e  encaminhá
vacinação  antitetânica; 
suplementar a alimentação com farinha multimistura; orientar mulheres na prevenção do câncer de mama e 
colo de útero, encaminhando
planejamento familiar; orientar a comunidade na prevenção das DST's; assistir os doentes em tratamento nos 
Centros de Saúde do Município; orientar a comunidade na saúde ambiental; orientar a população sobre 
doenças endêmicas; atuar conjuntamente com a equipe de saúde na presunção da dengue e nos programas 
SISVAN e PSE. 
Área de atuação do Agente Comunitário de Saúde / Área CSF Valdênia 
José, Sanharão dos Ricardos, Fazenda São José. Áre
Córrego dos Matos – 
Vaquejador, Flamengo. Área de atuação do Agente Comunitário de Saúde/ Área CSF Capim I 
Vista, Lagoa do Peixe, Capim I, Angicos, Floresta, Várzea Redonda, Boa Esperança, Canafístula, Tourão, Curral 
Velho, Caiçara, Lagoinha.

Auxiliar de 
Farmácia 

Receber, conferir e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle físico e estatístic
prateleiras da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), para manter o controle e facilitar o manuseio dos 
mesmos; Auxiliar na manutenção do estoque da CAF;  Opinar e/ou solicitar compra de medicamentos para 
manter o nível de estoque 
tirando de circulação os medicamentos vencidos; Executar serviços de carregamento e descarregamento de 
produtos; Atender usuários, verificando e fornecendo os produtos solicita
Proceder à recepção e conferência de medicamentos e análogos, comparando a quantidade e especificação 
expressa na nota de entrega com os produtos recebidos; Auxiliar o farmacêutico na manipulação de produtos 
químicos e outros preparados farmacêuticos, bem como embalar e rotular as embalagens; Lavar, limpar e 
esterilizar quando necessário à vidraria utilizada em manipulação, antes e depois do manuseio, bem como 
aparelhos e materiais existentes em laboratório; Zelar pela l
aparelhos existentes no laboratório de manipulação e outras áreas de trabalho, mantendo em boas condições 
de aparência e uso; Executar outras tarefas correlatas.

Auxiliar de 
Sala 

Participar das atividades dese
com o(a) professor(a) e as crianças; Participar das formações e planejamentos pedagógicos de grupos de 
estudos, na Unidade Escolar; Seguir a orientação da coordenação da Unidad
criança adquira hábitos de higiene; Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, 
e outros); Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais profissionais da 
unidade Educativa, proporcionando o cuidado e educação; Atender as crianças respeitando a fase em que estão 
vivendo; Interessar-se e entender a proposta da Educação Infantil, da rede Municipal de Groaíras; Participar das 
formações propostas pela Coordenação de E
adaptação das novas crianças; Comunicar ao professor e ao supervisor anormalidades no processo de trabalho; 
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Participar ativamente
das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar do processo de integração da Unidade Escolar, 
família e comunidade; Desenvolver hábitos de higiene, junto à criança; Atender as necessidades de Higiene e 
Segurança do Trabalho; Conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo
de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar 
ao professor e ou/direção situações que requeiram atenção es
a função. 

Auxiliar de 
Sala - 
Cuidador de 
PNE 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter
com o(a) professor(a) e as crianças portadoras de 
planejamentos pedagógicos de grupos de estudos, na Unidade Escolar; Seguir a orientação da coordenação da 
Unidade Escolar; Orientar para que a criança portadora de necessidades especiais adquira hábitos de
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ordens legais da chefia superior e pertinentes ao funcionamento do órgão a que for lotado; Redigir 
correspondência oficial; Atendimento ao público em recepção e telefone; Alimentar sistemas informatizados 
das repartições pública municipais; Auxiliar diretamente na organização dos serviços e demais expedientes 
administrativos da repartição em que for lotado; Executar quaisquer outras atividades tí

Terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo, cadastrar todas as famílias em sua área de 
atuação; realizar uma visita mensal para avaliar as condições devida familiar; manter controle mensal  do  peso  
e  medida  das  crianças  de  até  (05)  cinco  anos  de  idade;  acompanhar  e  verificar  cartão  de vacinação das 
crianças; orientar a comunidade quanto a prevenção de doenças infecciosas e respiratórias; orientar e 
uso de terapias de reidratação oral, no caso de diarreias; incentivar o aleitamento materno; identificar  
gestantes  e  encaminhá-las  para  o  pré-natal  e  acompanhar  as  consultas  médicas  mensalmente, inclusive  a  
vacinação  antitetânica;  identificar  gestantes,  crianças  e  idosos  desnutridos,  para  mensalmente 
suplementar a alimentação com farinha multimistura; orientar mulheres na prevenção do câncer de mama e 
colo de útero, encaminhando-as para exames de controle da Unidade Básica d
planejamento familiar; orientar a comunidade na prevenção das DST's; assistir os doentes em tratamento nos 
Centros de Saúde do Município; orientar a comunidade na saúde ambiental; orientar a população sobre 

s; atuar conjuntamente com a equipe de saúde na presunção da dengue e nos programas 

Área de atuação do Agente Comunitário de Saúde / Área CSF Valdênia – Aroeiras dos Pintos; Poço, Fazenda São 
José, Sanharão dos Ricardos, Fazenda São José. Área de atuação do Agente Comunitário de Saúde / Área CSF 

 Paraíso, Distrito de Itamaracá, Lagoa das Bestas, Gangorra, Mato Grosso, Sambaíba, 
Vaquejador, Flamengo. Área de atuação do Agente Comunitário de Saúde/ Área CSF Capim I 
Vista, Lagoa do Peixe, Capim I, Angicos, Floresta, Várzea Redonda, Boa Esperança, Canafístula, Tourão, Curral 
Velho, Caiçara, Lagoinha. 

Receber, conferir e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle físico e estatístic
prateleiras da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), para manter o controle e facilitar o manuseio dos 
mesmos; Auxiliar na manutenção do estoque da CAF;  Opinar e/ou solicitar compra de medicamentos para 
manter o nível de estoque adequado; Verificar e controlar o prazo de validade dos produtos farmacêuticos, 
tirando de circulação os medicamentos vencidos; Executar serviços de carregamento e descarregamento de 
produtos; Atender usuários, verificando e fornecendo os produtos solicitados registrando a saída dos mesmos;  
Proceder à recepção e conferência de medicamentos e análogos, comparando a quantidade e especificação 
expressa na nota de entrega com os produtos recebidos; Auxiliar o farmacêutico na manipulação de produtos 

outros preparados farmacêuticos, bem como embalar e rotular as embalagens; Lavar, limpar e 
esterilizar quando necessário à vidraria utilizada em manipulação, antes e depois do manuseio, bem como 
aparelhos e materiais existentes em laboratório; Zelar pela limpeza e manutenção das prateleiras, balcões, 
aparelhos existentes no laboratório de manipulação e outras áreas de trabalho, mantendo em boas condições 
de aparência e uso; Executar outras tarefas correlatas. 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter
com o(a) professor(a) e as crianças; Participar das formações e planejamentos pedagógicos de grupos de 
estudos, na Unidade Escolar; Seguir a orientação da coordenação da Unidad
criança adquira hábitos de higiene; Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, 
e outros); Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais profissionais da 

e Educativa, proporcionando o cuidado e educação; Atender as crianças respeitando a fase em que estão 
se e entender a proposta da Educação Infantil, da rede Municipal de Groaíras; Participar das 

formações propostas pela Coordenação de Educação Infantil; Atender as solicitações das crianças; Auxiliar na 
adaptação das novas crianças; Comunicar ao professor e ao supervisor anormalidades no processo de trabalho; 
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Participar ativamente
das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar do processo de integração da Unidade Escolar, 
família e comunidade; Desenvolver hábitos de higiene, junto à criança; Atender as necessidades de Higiene e 

alho; Conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo
de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar 
ao professor e ou/direção situações que requeiram atenção especial; Realizar outras atividades correlatas com 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter
com o(a) professor(a) e as crianças portadoras de necessidades especiais; Participar das formações e 
planejamentos pedagógicos de grupos de estudos, na Unidade Escolar; Seguir a orientação da coordenação da 
Unidade Escolar; Orientar para que a criança portadora de necessidades especiais adquira hábitos de

ordens legais da chefia superior e pertinentes ao funcionamento do órgão a que for lotado; Redigir 
ico em recepção e telefone; Alimentar sistemas informatizados 

das repartições pública municipais; Auxiliar diretamente na organização dos serviços e demais expedientes 
administrativos da repartição em que for lotado; Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do 

Terá como função principal além de outras compatíveis com o cargo, cadastrar todas as famílias em sua área de 
r; manter controle mensal  do  peso  

e  medida  das  crianças  de  até  (05)  cinco  anos  de  idade;  acompanhar  e  verificar  cartão  de vacinação das 
crianças; orientar a comunidade quanto a prevenção de doenças infecciosas e respiratórias; orientar e ensinar o 
uso de terapias de reidratação oral, no caso de diarreias; incentivar o aleitamento materno; identificar  

natal  e  acompanhar  as  consultas  médicas  mensalmente, inclusive  a  
identificar  gestantes,  crianças  e  idosos  desnutridos,  para  mensalmente 

suplementar a alimentação com farinha multimistura; orientar mulheres na prevenção do câncer de mama e 
as para exames de controle da Unidade Básica de Saúde; orientar as famílias no 

planejamento familiar; orientar a comunidade na prevenção das DST's; assistir os doentes em tratamento nos 
Centros de Saúde do Município; orientar a comunidade na saúde ambiental; orientar a população sobre 

s; atuar conjuntamente com a equipe de saúde na presunção da dengue e nos programas 

Aroeiras dos Pintos; Poço, Fazenda São 
a de atuação do Agente Comunitário de Saúde / Área CSF 

Paraíso, Distrito de Itamaracá, Lagoa das Bestas, Gangorra, Mato Grosso, Sambaíba, 
Vaquejador, Flamengo. Área de atuação do Agente Comunitário de Saúde/ Área CSF Capim I – Fechado, Boa 
Vista, Lagoa do Peixe, Capim I, Angicos, Floresta, Várzea Redonda, Boa Esperança, Canafístula, Tourão, Curral 

Receber, conferir e classificar produtos farmacêuticos, efetuando controle físico e estatístico, dispondo-os nas 
prateleiras da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), para manter o controle e facilitar o manuseio dos 
mesmos; Auxiliar na manutenção do estoque da CAF;  Opinar e/ou solicitar compra de medicamentos para 

adequado; Verificar e controlar o prazo de validade dos produtos farmacêuticos, 
tirando de circulação os medicamentos vencidos; Executar serviços de carregamento e descarregamento de 

dos registrando a saída dos mesmos;  
Proceder à recepção e conferência de medicamentos e análogos, comparando a quantidade e especificação 
expressa na nota de entrega com os produtos recebidos; Auxiliar o farmacêutico na manipulação de produtos 

outros preparados farmacêuticos, bem como embalar e rotular as embalagens; Lavar, limpar e 
esterilizar quando necessário à vidraria utilizada em manipulação, antes e depois do manuseio, bem como 

impeza e manutenção das prateleiras, balcões, 
aparelhos existentes no laboratório de manipulação e outras áreas de trabalho, mantendo em boas condições 

nvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter-se integrado(a) 
com o(a) professor(a) e as crianças; Participar das formações e planejamentos pedagógicos de grupos de 
estudos, na Unidade Escolar; Seguir a orientação da coordenação da Unidade Escolar; Orientar para que a 
criança adquira hábitos de higiene; Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, 
e outros); Promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais profissionais da 

e Educativa, proporcionando o cuidado e educação; Atender as crianças respeitando a fase em que estão 
se e entender a proposta da Educação Infantil, da rede Municipal de Groaíras; Participar das 

ducação Infantil; Atender as solicitações das crianças; Auxiliar na 
adaptação das novas crianças; Comunicar ao professor e ao supervisor anormalidades no processo de trabalho; 
Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Participar ativamente, no processo de adaptação 
das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar do processo de integração da Unidade Escolar, 
família e comunidade; Desenvolver hábitos de higiene, junto à criança; Atender as necessidades de Higiene e 

alho; Conhecer o processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através 
de leituras, encontros pedagógicos, formação continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar 

pecial; Realizar outras atividades correlatas com 

Participar das atividades desenvolvidas pelo professor, em sala de aula, ou fora dela; Manter-se integrado(a) 
necessidades especiais; Participar das formações e 

planejamentos pedagógicos de grupos de estudos, na Unidade Escolar; Seguir a orientação da coordenação da 
Unidade Escolar; Orientar para que a criança portadora de necessidades especiais adquira hábitos de higiene; 



 

 

 

 

CARGO 

Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, e outros); Promover ambiente e de 
respeito mútuo e cooperação entre as crianças portadoras de necessidades especiais e  as demais crianças, 
bem como os demais profission
crianças portadoras de necessidades especiais, respeitando a(s) sua(s) deficiência(s); Interessar
proposta da Educação Infantil, da rede Municipal de Groaíras; Partic
Coordenação de Educação Infantil; Atender as solicitações das crianças portadoras de necessidades especiais; 
Auxiliar na adaptação com as novas crianças; Comunicar ao professor e ao supervisor anormalidades no 
processo de trabalho; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Participar ativamente, no 
processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar do processo de integração da 
Unidade Escolar, família e comunidade; Desenvolver h
necessidades especiais; Atender as necessidades de Higiene e Segurança do Trabalho; Conhecer o processo de 
desenvolvimento da criança, mantendo
continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar ao professor e ou/direção situações que 
requeiram atenção especial; Realizar outras atividades correlatas com a função.

Auxiliar de 
Saúde Bucal 

Executar tarefas auxiliares no tratamento odo
substâncias restauradoras; Auxiliar no atendimento ao paciente; Revelar e montar radiografias intra
Confeccionar modelos em gesso; Selecionar moldeiras; Promover isolamento relativo; Orientar o
sobre higiene oral; Realizar aplicações tópicas de fluoreto; Auxiliar na remoção de indutos e tártaros; Controlar 
o movimento de pacientes, bem como prepará
Organizar e manter em ordem o arqui
estatísticos; Executar e desenvolver outras atividades correlatas com a função.

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais – 
Pedreiro 

Serviços de manutenção, recuperação, reparos, obras, desenvolver medidas d
concreto, pavimentação, revestimento e sua confecção. Outras determinações referentes à de atuação.

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais – Vigia 

Cuidar do patrimônio público do local de lotação, zelando pela sua segurança, limpeza
e coordenar a entrada e saída de pessoas nas repartições públicas; Tratar a todos com urbanidade e respeito; 
Atender as ordens dos superiores hierárquicos; Colaborar, nos limites de sua atuação, no desenvolvimento dos 
programas e projetos da repartição púbica em que estiver lotado; Auxiliar na execução dos serviços de 
conservação e limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins) do patrimônio público 
da repartição em que estiver lotado; Executar outras

Eletricista 

Elaborar projetos de instalações elétricos prediais, além da manutenção corretiva; Fazer a manutenção da 
fiação elétrica; Interpretar diagramas elétricos; Dominar conhecimento das normas técnicas e de segurança 
relativas a eletricidade; Conhecer especificações de cabos e fios para instalação elétrica de baixa tensão; 
Conhecer e medir grandezas elétricas elementares como corrente e tensão alternada, resistência elétrica e 
potência; Preparar canteiros de obras; Limpar áreas d
tarefas correlatas. 

Fiscal de 
Obras e 
Posturas 

Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em 
face dos artigos que expõem, vendem ou manipu
ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação 
exigida; verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto a permissão para
de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras 
livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; 
verificar a regularidade da e
pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; apreender, por infração, 
veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou ab
públicos; orientar a população quanto ao depósito indevido de lixo em áreas públicas, propondo a colocação de 
placas educativas ou prestando orientações pessoalmente, visando manter a cidade limpa e evitar a 
propagação de doenças; receber as mercadorias apreendidas e guardá
as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o 
licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos re
verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar e orientar 
o cumprimento da regulamentação urbanística concernente às obras públicas e particulares; verificar imóveis 
recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de carta de 
habitação (habite-se); verificar o licenciamen
autuando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o 
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Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, e outros); Promover ambiente e de 
respeito mútuo e cooperação entre as crianças portadoras de necessidades especiais e  as demais crianças, 
bem como os demais profissionais da unidade Educativa, proporcionando o cuidado e educação; Atender as 
crianças portadoras de necessidades especiais, respeitando a(s) sua(s) deficiência(s); Interessar
proposta da Educação Infantil, da rede Municipal de Groaíras; Participar das formações propostas pela 
Coordenação de Educação Infantil; Atender as solicitações das crianças portadoras de necessidades especiais; 
Auxiliar na adaptação com as novas crianças; Comunicar ao professor e ao supervisor anormalidades no 

trabalho; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Participar ativamente, no 
processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar do processo de integração da 
Unidade Escolar, família e comunidade; Desenvolver hábitos de higiene, junto à criança portadora de 
necessidades especiais; Atender as necessidades de Higiene e Segurança do Trabalho; Conhecer o processo de 
desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, forma
continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar ao professor e ou/direção situações que 
requeiram atenção especial; Realizar outras atividades correlatas com a função.

Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico; Instrumentar o Cirurgião
substâncias restauradoras; Auxiliar no atendimento ao paciente; Revelar e montar radiografias intra
Confeccionar modelos em gesso; Selecionar moldeiras; Promover isolamento relativo; Orientar o
sobre higiene oral; Realizar aplicações tópicas de fluoreto; Auxiliar na remoção de indutos e tártaros; Controlar 
o movimento de pacientes, bem como prepará-los para o tratamento odontológico; Marcar consultas; 
Organizar e manter em ordem o arquivo e fichários específicos; Fornecer dados para levantamentos 
estatísticos; Executar e desenvolver outras atividades correlatas com a função.

Serviços de manutenção, recuperação, reparos, obras, desenvolver medidas d
concreto, pavimentação, revestimento e sua confecção. Outras determinações referentes à de atuação.

Cuidar do patrimônio público do local de lotação, zelando pela sua segurança, limpeza
e coordenar a entrada e saída de pessoas nas repartições públicas; Tratar a todos com urbanidade e respeito; 
Atender as ordens dos superiores hierárquicos; Colaborar, nos limites de sua atuação, no desenvolvimento dos 

projetos da repartição púbica em que estiver lotado; Auxiliar na execução dos serviços de 
conservação e limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins) do patrimônio público 
da repartição em que estiver lotado; Executar outras tarefas correlatas. 

Elaborar projetos de instalações elétricos prediais, além da manutenção corretiva; Fazer a manutenção da 
fiação elétrica; Interpretar diagramas elétricos; Dominar conhecimento das normas técnicas e de segurança 

eletricidade; Conhecer especificações de cabos e fios para instalação elétrica de baixa tensão; 
Conhecer e medir grandezas elétricas elementares como corrente e tensão alternada, resistência elétrica e 
potência; Preparar canteiros de obras; Limpar áreas de trabalho, máquinas e ferramentas; Executar outras 

Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em 
face dos artigos que expõem, vendem ou manipulam e dos serviços que prestam; verificar as licenças de 
ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação 
exigida; verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto a permissão para
de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras 
livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; 
verificar a regularidade da exibição e utilização de anúncios, alto-falantes e outros meios de publicidade em via 
pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; apreender, por infração, 
veículos, mercadorias, animais e objetos expostos, negociados ou abandonados em ruas e logradouros 
públicos; orientar a população quanto ao depósito indevido de lixo em áreas públicas, propondo a colocação de 
placas educativas ou prestando orientações pessoalmente, visando manter a cidade limpa e evitar a 

enças; receber as mercadorias apreendidas e guardá-las em depósitos públicos, devolvendo
as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o 
licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos re
verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar e orientar 
o cumprimento da regulamentação urbanística concernente às obras públicas e particulares; verificar imóveis 

construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de carta de 

se); verificar o licenciamento de construção ou reconstrução, notificando, embargando ou 
autuando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o 

Auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata, e outros); Promover ambiente e de 
respeito mútuo e cooperação entre as crianças portadoras de necessidades especiais e  as demais crianças, 

ais da unidade Educativa, proporcionando o cuidado e educação; Atender as 
crianças portadoras de necessidades especiais, respeitando a(s) sua(s) deficiência(s); Interessar-se e entender a 

ipar das formações propostas pela 
Coordenação de Educação Infantil; Atender as solicitações das crianças portadoras de necessidades especiais; 
Auxiliar na adaptação com as novas crianças; Comunicar ao professor e ao supervisor anormalidades no 

trabalho; Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; Participar ativamente, no 
processo de adaptação das crianças e atendendo as suas necessidades; Participar do processo de integração da 

ábitos de higiene, junto à criança portadora de 
necessidades especiais; Atender as necessidades de Higiene e Segurança do Trabalho; Conhecer o processo de 

se atualizado, através de leituras, encontros pedagógicos, formação 
continuada em serviço, seminários e outros eventos; Comunicar ao professor e ou/direção situações que 
requeiram atenção especial; Realizar outras atividades correlatas com a função. 

ntológico; Instrumentar o Cirurgião-Dentista; Manipular 
substâncias restauradoras; Auxiliar no atendimento ao paciente; Revelar e montar radiografias intra-orais; 
Confeccionar modelos em gesso; Selecionar moldeiras; Promover isolamento relativo; Orientar o paciente 
sobre higiene oral; Realizar aplicações tópicas de fluoreto; Auxiliar na remoção de indutos e tártaros; Controlar 

los para o tratamento odontológico; Marcar consultas; 
vo e fichários específicos; Fornecer dados para levantamentos 

estatísticos; Executar e desenvolver outras atividades correlatas com a função. 

Serviços de manutenção, recuperação, reparos, obras, desenvolver medidas de traço para alvenaria de tijolo, 
concreto, pavimentação, revestimento e sua confecção. Outras determinações referentes à de atuação. 

Cuidar do patrimônio público do local de lotação, zelando pela sua segurança, limpeza e conservação; Controlar 
e coordenar a entrada e saída de pessoas nas repartições públicas; Tratar a todos com urbanidade e respeito; 
Atender as ordens dos superiores hierárquicos; Colaborar, nos limites de sua atuação, no desenvolvimento dos 

projetos da repartição púbica em que estiver lotado; Auxiliar na execução dos serviços de 
conservação e limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins) do patrimônio público 

Elaborar projetos de instalações elétricos prediais, além da manutenção corretiva; Fazer a manutenção da 
fiação elétrica; Interpretar diagramas elétricos; Dominar conhecimento das normas técnicas e de segurança 

eletricidade; Conhecer especificações de cabos e fios para instalação elétrica de baixa tensão; 
Conhecer e medir grandezas elétricas elementares como corrente e tensão alternada, resistência elétrica e 

e trabalho, máquinas e ferramentas; Executar outras 

Verificar a regularidade do licenciamento de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços, em 
lam e dos serviços que prestam; verificar as licenças de 

ambulantes e impedir o exercício desse tipo de comércio por pessoas que não possuam a documentação 
exigida; verificar a instalação de bancas e barracas em logradouros públicos quanto a permissão para cada tipo 
de comércio, bem como quanto à observância de aspectos estéticos; inspecionar o funcionamento de feiras 
livres, verificando o cumprimento das normas relativas à localização, à instalação, ao horário e à organização; 

falantes e outros meios de publicidade em via 
pública, bem como a propaganda comercial afixada em muros, tapumes e vitrines; apreender, por infração, 

andonados em ruas e logradouros 
públicos; orientar a população quanto ao depósito indevido de lixo em áreas públicas, propondo a colocação de 
placas educativas ou prestando orientações pessoalmente, visando manter a cidade limpa e evitar a 

las em depósitos públicos, devolvendo-
as mediante o cumprimento das formalidades legais, inclusive o pagamento de multas; verificar o 
licenciamento de placas comerciais nas fachadas dos estabelecimentos respectivos ou em outros locais; 
verificar o licenciamento para realização de festas populares em vias e logradouros públicos; verificar e orientar 
o cumprimento da regulamentação urbanística concernente às obras públicas e particulares; verificar imóveis 

construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 
conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de carta de 

to de construção ou reconstrução, notificando, embargando ou 
autuando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em desacordo com o 



 

 

 

 

CARGO 

autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; Desenvolver atividades c
assegurem o cumprimento integral das disposições elencadas no Código de Posturas do Município (Lei 
Municipal nº 314/1997).

Monitor de 
Transporte de 
Alunos 

Acompanhar, monitorar, fiscalizar e organizar e zelar pela segurança e conforto das cr
veículo escolar da rede pública municipal de ensino; orientar o embarque e desembarque dos escolares, 
conduzindo-os do veículo até a porta das escolas e vice
público; auxiliar de forma especial o embarque e desembarque de crianças menores de 08 (oito) anos e/ou 
crianças com restrição de mobilidade; entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer 
objeto esquecido no veículo, quando estiverem sob sua guard
acidente; solicitar a carteira de identificação dos escolares para uso do transporte escolar; não permitir o 
embarque de pessoas estranhas, ou não autorizadas, no interior dos ônibus; autorizar o transporte de al
somente no horário das aulas; auxiliar na colocação do cinto de segurança.

Motorista 
(Categoria B) 

Conduzir veículos automotores vinculados a Administração Pública Municipal, não abrangido pela categoria A, 
cujo peso bruto total não exceda a 3.500kg 
motorista; recolher os veículos à garagem ou local a eles destinados, comunicando ao superior hierárquico 
qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funci
reparos de emergência; zelar pela conservação dos veículos; encarregar
correspondência ou da carga que lhe for confiada pelo seu superior hierárquico; zelar pelo abastecimento de 
combustíveis, água e óleo; zela
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de 
água da bateria, bem como a calibração dos pneus; executar taref
conserto dos veículos. 

Motorista 
(Categoria D) 

Conduzir veículos automotores vinculados a Administração Pública Municipal, cuja lotação exceda a 08 (oito) 
lugares, excluído o do motorista, destinados ao transporte d
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura 
existente; manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela
conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar
carga que lhe for confiada; promover o abastecimento dos combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, farói
a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração 
dos pneus; efetuar a manutenção e conservação nos dias de chuva, para os veículos 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (caminhões e outros) e, no caso dos motoristas de ônibus escolares 
deverão efetuar a limpeza e manutenção dos veículos, nos intervalos do transporte; executar outras tarefas 
correlatas. 

Operador de 
Máquinas 

Operar máquinas, realizando manutenção e conservação de vias públicas e demais serviços; Preparar solos para 
pavimentação, calçamentos, dentre outras atividades inerentes à operação de máquinas. As atividades devem 
ser desenvolvidas conforme normas e procedimentos técnicos e de segurança. Responsabilizar
dos materiais e ferramentas e equipamentos; Executar outras tarefas inerentes ao cargo.

Secretário 
Escolar 

Conhecer e aplicar os princípios e normas que regem a gestão e
primando pela transparência de procedimentos; conhecer, consultar e interpretar normas a que se vincula o 
Poder Público Municipal, em especial aquelas afetas à área educacional, garantindo sua aplicação; analisar, 
organizar, registrar e documentar fatos ligados à vida escolar dos alunos e aos profissionais em exercício na 
unidade escolar; conhecer e utilizar
comunidade, aos alunos e ao público e
identidade da vida escolar dos alunos e pela autenticidade dos documentos escolares; responsabilizar
toda a escrituração e expedição de documentos escolares e outros que se faça
levantamento de dados referentes à vida escolar dos alunos, contabilizando
respectiva análise; organizar, coordenar e conservar o arquivo ativo e inativo da escola; zelar pelo sigilo da 
documentação e informações de que tenha conhecimento, relativas à vida escolar dos alunos e funcional dos 
servidores; Executar outras tarefas correlatas.

Técnico 
Agrícola 

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, execução e controle de atividades nas á
cultivos experimentais e definitivos de plantas diversas, bem como auxiliar na execução de programas de 
incentivo ao setor agropecuário promovido pelo município; organizar e executar os trabalhos relativos a 
programas e projetos de viveiros ou de c
aplicação de técnicas adequadas para tratamento e cultivos gerais; orientar os trabalhos de agricultura e 
pecuária implementados pelo município, os participantes de projetos e a população em geral;
identificação e combate de pragas ou doenças que afetam os plantios de interesse do município; proceder à 
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autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; Desenvolver atividades c
assegurem o cumprimento integral das disposições elencadas no Código de Posturas do Município (Lei 
Municipal nº 314/1997). 

Acompanhar, monitorar, fiscalizar e organizar e zelar pela segurança e conforto das cr
veículo escolar da rede pública municipal de ensino; orientar o embarque e desembarque dos escolares, 

os do veículo até a porta das escolas e vice-versa; tratar com urbanidade e polidez os escolares e o 
ar de forma especial o embarque e desembarque de crianças menores de 08 (oito) anos e/ou 

crianças com restrição de mobilidade; entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer 
objeto esquecido no veículo, quando estiverem sob sua guarda; prestar socorro aos usuários, em caso de 
acidente; solicitar a carteira de identificação dos escolares para uso do transporte escolar; não permitir o 
embarque de pessoas estranhas, ou não autorizadas, no interior dos ônibus; autorizar o transporte de al
somente no horário das aulas; auxiliar na colocação do cinto de segurança. 

Conduzir veículos automotores vinculados a Administração Pública Municipal, não abrangido pela categoria A, 
cujo peso bruto total não exceda a 3.500kg e cuja lotação não exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do 
motorista; recolher os veículos à garagem ou local a eles destinados, comunicando ao superior hierárquico 
qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funci
reparos de emergência; zelar pela conservação dos veículos; encarregar-
correspondência ou da carga que lhe for confiada pelo seu superior hierárquico; zelar pelo abastecimento de 
combustíveis, água e óleo; zelar pelo funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de 
água da bateria, bem como a calibração dos pneus; executar tarefas afins e providenciar a recuperação e 

 

Conduzir veículos automotores vinculados a Administração Pública Municipal, cuja lotação exceda a 08 (oito) 
lugares, excluído o do motorista, destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o veículo à 
garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura 
existente; manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela
conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondências ou de 
carga que lhe for confiada; promover o abastecimento dos combustíveis, água e óleo; verificar o 
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar 
a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração 
dos pneus; efetuar a manutenção e conservação nos dias de chuva, para os veículos 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (caminhões e outros) e, no caso dos motoristas de ônibus escolares 
deverão efetuar a limpeza e manutenção dos veículos, nos intervalos do transporte; executar outras tarefas 

Operar máquinas, realizando manutenção e conservação de vias públicas e demais serviços; Preparar solos para 
pavimentação, calçamentos, dentre outras atividades inerentes à operação de máquinas. As atividades devem 

nforme normas e procedimentos técnicos e de segurança. Responsabilizar
dos materiais e ferramentas e equipamentos; Executar outras tarefas inerentes ao cargo.

Conhecer e aplicar os princípios e normas que regem a gestão escolar em seus aspectos administrativos, 
primando pela transparência de procedimentos; conhecer, consultar e interpretar normas a que se vincula o 
Poder Público Municipal, em especial aquelas afetas à área educacional, garantindo sua aplicação; analisar, 

rganizar, registrar e documentar fatos ligados à vida escolar dos alunos e aos profissionais em exercício na 
unidade escolar; conhecer e utilizar-se de tecnologias de informática; atender aos profissionais da escola, à 
comunidade, aos alunos e ao público em geral, prestando as informações e orientações necessárias; zelar pela 
identidade da vida escolar dos alunos e pela autenticidade dos documentos escolares; responsabilizar
toda a escrituração e expedição de documentos escolares e outros que se faça
levantamento de dados referentes à vida escolar dos alunos, contabilizando
respectiva análise; organizar, coordenar e conservar o arquivo ativo e inativo da escola; zelar pelo sigilo da 

nformações de que tenha conhecimento, relativas à vida escolar dos alunos e funcional dos 
servidores; Executar outras tarefas correlatas. 

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, execução e controle de atividades nas á
cultivos experimentais e definitivos de plantas diversas, bem como auxiliar na execução de programas de 
incentivo ao setor agropecuário promovido pelo município; organizar e executar os trabalhos relativos a 
programas e projetos de viveiros ou de culturas externas determinados pelo município, promovendo a 
aplicação de técnicas adequadas para tratamento e cultivos gerais; orientar os trabalhos de agricultura e 
pecuária implementados pelo município, os participantes de projetos e a população em geral;
identificação e combate de pragas ou doenças que afetam os plantios de interesse do município; proceder à 

autorizado; embargar construções clandestinas, irregulares ou ilícitas; Desenvolver atividades correlatas que 
assegurem o cumprimento integral das disposições elencadas no Código de Posturas do Município (Lei 

Acompanhar, monitorar, fiscalizar e organizar e zelar pela segurança e conforto das crianças no interior de cada 
veículo escolar da rede pública municipal de ensino; orientar o embarque e desembarque dos escolares, 

versa; tratar com urbanidade e polidez os escolares e o 
ar de forma especial o embarque e desembarque de crianças menores de 08 (oito) anos e/ou 

crianças com restrição de mobilidade; entregar aos escolares, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, qualquer 
a; prestar socorro aos usuários, em caso de 

acidente; solicitar a carteira de identificação dos escolares para uso do transporte escolar; não permitir o 
embarque de pessoas estranhas, ou não autorizadas, no interior dos ônibus; autorizar o transporte de alunos 

Conduzir veículos automotores vinculados a Administração Pública Municipal, não abrangido pela categoria A, 
e cuja lotação não exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do 

motorista; recolher os veículos à garagem ou local a eles destinados, comunicando ao superior hierárquico 
qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer 

-se do transporte e entrega de 
correspondência ou da carga que lhe for confiada pelo seu superior hierárquico; zelar pelo abastecimento de 

r pelo funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível de 

as afins e providenciar a recuperação e 

Conduzir veículos automotores vinculados a Administração Pública Municipal, cuja lotação exceda a 08 (oito) 
e passageiros e cargas; recolher o veículo à 

garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito por ventura 
existente; manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 

se do transporte e entrega de correspondências ou de 
carga que lhe for confiada; promover o abastecimento dos combustíveis, água e óleo; verificar o 

s, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar 
a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração 
dos pneus; efetuar a manutenção e conservação nos dias de chuva, para os veículos destinados a Secretaria da 
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (caminhões e outros) e, no caso dos motoristas de ônibus escolares 
deverão efetuar a limpeza e manutenção dos veículos, nos intervalos do transporte; executar outras tarefas 

Operar máquinas, realizando manutenção e conservação de vias públicas e demais serviços; Preparar solos para 
pavimentação, calçamentos, dentre outras atividades inerentes à operação de máquinas. As atividades devem 

nforme normas e procedimentos técnicos e de segurança. Responsabilizar-se pela guarda 
dos materiais e ferramentas e equipamentos; Executar outras tarefas inerentes ao cargo. 

scolar em seus aspectos administrativos, 
primando pela transparência de procedimentos; conhecer, consultar e interpretar normas a que se vincula o 
Poder Público Municipal, em especial aquelas afetas à área educacional, garantindo sua aplicação; analisar, 

rganizar, registrar e documentar fatos ligados à vida escolar dos alunos e aos profissionais em exercício na 
se de tecnologias de informática; atender aos profissionais da escola, à 

m geral, prestando as informações e orientações necessárias; zelar pela 
identidade da vida escolar dos alunos e pela autenticidade dos documentos escolares; responsabilizar-se por 
toda a escrituração e expedição de documentos escolares e outros que se façam necessários; promover o 
levantamento de dados referentes à vida escolar dos alunos, contabilizando-os para fins estatísticos e 
respectiva análise; organizar, coordenar e conservar o arquivo ativo e inativo da escola; zelar pelo sigilo da 

nformações de que tenha conhecimento, relativas à vida escolar dos alunos e funcional dos 

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, execução e controle de atividades nas áreas de 
cultivos experimentais e definitivos de plantas diversas, bem como auxiliar na execução de programas de 
incentivo ao setor agropecuário promovido pelo município; organizar e executar os trabalhos relativos a 

ulturas externas determinados pelo município, promovendo a 
aplicação de técnicas adequadas para tratamento e cultivos gerais; orientar os trabalhos de agricultura e 
pecuária implementados pelo município, os participantes de projetos e a população em geral; auxiliar na 
identificação e combate de pragas ou doenças que afetam os plantios de interesse do município; proceder à 



 

 

 

 

CARGO 

coleta de amostras de solo e orientar sobre a aplicação de fertilizantes e corretivos de solos; promover reuniões 
e contatos com a popula
recomendando técnicas adequadas; zelar pelo registro dos dados relativos às atividades desenvolvidas, que 
permitam executar e avaliar experimentos para fins de estudo; inventaria
agricultáveis do município, de forma a melhor aproveitá
supervisionar os trabalhos realizados pelos auxiliares, distribuindo tarefas, orientando quanto à correta 
utilização de ferramentas e equipamentos, verificando as condições de conservação e limpeza de viveiros, 
galpões e outras instalações; participar da realização de eventos de áreas afins realizados no município, bem 
como atuar como instrutor em atividades educacionais junto à
auxiliar na inspeção de produtos de origem animal; executar outras atribuições afins, conforme legislação 
federal que regulamenta o exercício da profissão.

Técnico em 
Enfermagem 

Participar do processo de territ
famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 
informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no pl
saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade de Saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção 
integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garanti
das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escut
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; responsabilizar
mesmo quando esta necessita de a
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a 
mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle soci
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
Secretaria Municipal da Saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informação na Atenção
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentados no exercício de s
necessário, no domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar ações de 
educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; Prestar 
assistência ao paciente que exija cuidados na Unidade de Saúde, zelar pelo seu conforto e bem estar; Efetuar 
procedimentos de admissão do paciente; Prestar 
medicação  prescrita;  Efetuar  anotações  em  prontuários;  Zelar  pela  manutenção,  conservação,  e  limpeza  
de  equipamentos e aparelhos de sua unidade de serviço; Apoiar o Enfermeiro nas ações a
enfermagem; Prestar assistência  conforme protocolos estabelecidos para os sítios funcionais; Participar e 
auxiliar a equipe multiprofissional na execução dos procedimentos  pertinentes; Executar as atividades 
determinadas pelo Enfermeiro
Apoiar  os  diversos  sítios  funcionais  quando  solicitado  pelo  enfermeiro; Realizar acolhimento em tempo 
integral; Executar atividades determinadas pelo enfermeiro responsável p
descritas, mas que fazem parte das suas atribuições conforme estabelecido na Lei nº 7.498/86, artigos 12 e 15 e 
decreto 94.406/87 artigos 10 e 13; Cumprir o exercício legal da profissão, observando a legislação e o código d
ética da enfermagem, cumprir e fazer cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de 
Serviço do estabelecimento de saúde.

 

CARGO 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais – 
Limpeza e 

Executar serviços de conservação e l
patrimônio público da repartição em que estiver lotado; Atender as ordens emanadas de sua chefia imediata; 
Colaborar, nos limites de sua atuação, no desenvolvimento dos program
lotação; Desenvolver os serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de 
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coleta de amostras de solo e orientar sobre a aplicação de fertilizantes e corretivos de solos; promover reuniões 
e contatos com a população do município, motivando-a para a adoção de práticas hortifrutigranjeiras, 
recomendando técnicas adequadas; zelar pelo registro dos dados relativos às atividades desenvolvidas, que 
permitam executar e avaliar experimentos para fins de estudo; inventariar dados sobre espaços agrícolas e 
agricultáveis do município, de forma a melhor aproveitá-los, aumentando assim sua produtividade; 
supervisionar os trabalhos realizados pelos auxiliares, distribuindo tarefas, orientando quanto à correta 

mentas e equipamentos, verificando as condições de conservação e limpeza de viveiros, 
galpões e outras instalações; participar da realização de eventos de áreas afins realizados no município, bem 
como atuar como instrutor em atividades educacionais junto às escolas municipais e à população em geral; 
auxiliar na inspeção de produtos de origem animal; executar outras atribuições afins, conforme legislação 
federal que regulamenta o exercício da profissão. 

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 
informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; realizar o cuidado em 
saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade de Saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção 

conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização 
das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escut
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 
estabelecimento do vínculo; responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de 
planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a 
mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle soci
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
Secretaria Municipal da Saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 
informação na Atenção Básica; participar das atividades de educação permanente; e realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar ações de 
educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; Prestar 
assistência ao paciente que exija cuidados na Unidade de Saúde, zelar pelo seu conforto e bem estar; Efetuar 
procedimentos de admissão do paciente; Prestar assistência ao paciente e  acompanhantes;  Administrar  
medicação  prescrita;  Efetuar  anotações  em  prontuários;  Zelar  pela  manutenção,  conservação,  e  limpeza  
de  equipamentos e aparelhos de sua unidade de serviço; Apoiar o Enfermeiro nas ações a
enfermagem; Prestar assistência  conforme protocolos estabelecidos para os sítios funcionais; Participar e 
auxiliar a equipe multiprofissional na execução dos procedimentos  pertinentes; Executar as atividades 
determinadas pelo Enfermeiro responsável; Apoiar o Enfermeiro nas ações assistenciais de enfermagem;  
Apoiar  os  diversos  sítios  funcionais  quando  solicitado  pelo  enfermeiro; Realizar acolhimento em tempo 
integral; Executar atividades determinadas pelo enfermeiro responsável pela unidade que não estejam aqui 
descritas, mas que fazem parte das suas atribuições conforme estabelecido na Lei nº 7.498/86, artigos 12 e 15 e 
decreto 94.406/87 artigos 10 e 13; Cumprir o exercício legal da profissão, observando a legislação e o código d
ética da enfermagem, cumprir e fazer cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de 
Serviço do estabelecimento de saúde. 

 
 
 
 

PRÉ-REQUISITO 

Executar serviços de conservação e limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins) do 
patrimônio público da repartição em que estiver lotado; Atender as ordens emanadas de sua chefia imediata; 
Colaborar, nos limites de sua atuação, no desenvolvimento dos programas e projetos da repartição púbica de 
lotação; Desenvolver os serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de 

coleta de amostras de solo e orientar sobre a aplicação de fertilizantes e corretivos de solos; promover reuniões 
a para a adoção de práticas hortifrutigranjeiras, 

recomendando técnicas adequadas; zelar pelo registro dos dados relativos às atividades desenvolvidas, que 
r dados sobre espaços agrícolas e 

los, aumentando assim sua produtividade; 
supervisionar os trabalhos realizados pelos auxiliares, distribuindo tarefas, orientando quanto à correta 

mentas e equipamentos, verificando as condições de conservação e limpeza de viveiros, 
galpões e outras instalações; participar da realização de eventos de áreas afins realizados no município, bem 

s escolas municipais e à população em geral; 
auxiliar na inspeção de produtos de origem animal; executar outras atribuições afins, conforme legislação 

orialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas 

anejamento local; realizar o cuidado em 
saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade de Saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; realizar ações de atenção 

conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e 
protocolos da gestão local; garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da 

a de atendimento da demanda espontânea, da realização 
das ações programáticas e de vigilância à saúde; realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; realizar a escuta qualificada das 
necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o 

se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
tenção em outros serviços do sistema de saúde; participar das atividades de 

planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; promover a 
mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; identificar parceiros e 
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
Secretaria Municipal da Saúde; garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de 

Básica; participar das atividades de educação permanente; e realizar outras ações e 
atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; participar das atividades de assistência básica 

ua profissão na UBS e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários (escolas, associações etc); realizar ações de 
educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, conforme planejamento da equipe; 
participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS; Prestar 
assistência ao paciente que exija cuidados na Unidade de Saúde, zelar pelo seu conforto e bem estar; Efetuar 

assistência ao paciente e  acompanhantes;  Administrar  
medicação  prescrita;  Efetuar  anotações  em  prontuários;  Zelar  pela  manutenção,  conservação,  e  limpeza  
de  equipamentos e aparelhos de sua unidade de serviço; Apoiar o Enfermeiro nas ações administrativas de 
enfermagem; Prestar assistência  conforme protocolos estabelecidos para os sítios funcionais; Participar e 
auxiliar a equipe multiprofissional na execução dos procedimentos  pertinentes; Executar as atividades 

responsável; Apoiar o Enfermeiro nas ações assistenciais de enfermagem;  
Apoiar  os  diversos  sítios  funcionais  quando  solicitado  pelo  enfermeiro; Realizar acolhimento em tempo 

ela unidade que não estejam aqui 
descritas, mas que fazem parte das suas atribuições conforme estabelecido na Lei nº 7.498/86, artigos 12 e 15 e 
decreto 94.406/87 artigos 10 e 13; Cumprir o exercício legal da profissão, observando a legislação e o código de 
ética da enfermagem, cumprir e fazer cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de 

impeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças, jardins) do 
patrimônio público da repartição em que estiver lotado; Atender as ordens emanadas de sua chefia imediata; 

as e projetos da repartição púbica de 
lotação; Desenvolver os serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, higienizar utensílios de 



 

 

 

 

CARGO 

Cozinha cozinha, etc.); Desenvolver serviços de lavanderia (lavar e passar roupas); Executar outras tarefas compatív
com a natureza da função.
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS

 

LÍNGUA PORTUGUESA   

Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia 

textual. Sequências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal. Elementos de 

coesão e coerência textual. Funções da linguagem. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Crase. Emprego e descrição das classes de palavras.

concordância e regência. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto. Paráfrase. 

 

INFORMÁTICA  

Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 
10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de 

impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico 

e envio de e-mails.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica 
matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. 

Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões especiais.  Análise com

e probabilidade.  Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: As relações de pertinência; 
Inclusão e igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

O Serviço Social, as Políticas Sociais e as Políticas Públicas e Setoriais; A História do Serviço Social e o 

Projeto Ético Político; O Serviço Social na Contemporaneidade; A ética profissional e a relação com a 

instituição, o usuário e os profissiona

Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social 

LOAS. Norma Operacional Básica de Assistência Social 

fortalecimento de vínculos 

Socioeducativo. Medidas socioeducativas. Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestaçã

comunidade (PSC). Serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Lei de Organização da 

Assistência Social – LOAS. Norma Operacional Básica de Assistência Social 

assistenciais. Serviços e programas. Tópicos do Estatu

preliminares. Direitos Fundamentais. Do direito à educação, à cultura e ao lazer. Do direito à 
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ATRIBUÇÕES 

cozinha, etc.); Desenvolver serviços de lavanderia (lavar e passar roupas); Executar outras tarefas compatív
com a natureza da função. 

 

ANEXO IV  

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONHECIMENTOS BÁSICOS - COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia 

extual. Sequências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal. Elementos de 

coesão e coerência textual. Funções da linguagem. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Crase. Emprego e descrição das classes de palavras. Sintaxe da oração e do período. Ênfase em 

concordância e regência. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto. Paráfrase. 

Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 
10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de 

impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico 

ou Reversão. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica 
matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. 

Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões especiais.  Análise com

e probabilidade.  Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: As relações de pertinência; 
Inclusão e igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR 

O Serviço Social, as Políticas Sociais e as Políticas Públicas e Setoriais; A História do Serviço Social e o 

Projeto Ético Político; O Serviço Social na Contemporaneidade; A ética profissional e a relação com a 

instituição, o usuário e os profissionais; o serviço social e a interdisciplinaridade; Política nacional da 

Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Lei Orgânica de Assistência Social 

LOAS. Norma Operacional Básica de Assistência Social – NOB/SUAS. Serviço de convivênci

fortalecimento de vínculos – SCFV. SCFV – Reordenamento. Projovem Adolescente 

Socioeducativo. Medidas socioeducativas. Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestaçã

comunidade (PSC). Serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Lei de Organização da 

LOAS. Norma Operacional Básica de Assistência Social –

assistenciais. Serviços e programas. Tópicos do Estatuto da criança e do adolescente: Disposições 

preliminares. Direitos Fundamentais. Do direito à educação, à cultura e ao lazer. Do direito à 

cozinha, etc.); Desenvolver serviços de lavanderia (lavar e passar roupas); Executar outras tarefas compatíveis 

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia 

extual. Sequências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal. Elementos de 

coesão e coerência textual. Funções da linguagem. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. 
Sintaxe da oração e do período. Ênfase em 

concordância e regência. Significação das palavras e inferência lexical através do contexto. Paráfrase.  

Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 
10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de 

impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico 

ou Reversão. Lógica dedutiva, argumentativa e quantitativa. Lógica 
matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. 

Álgebra básica e sistemas lineares. Calendários. Numeração. Razões especiais.  Análise combinatória 

e probabilidade.  Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: As relações de pertinência; 
Inclusão e igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações.   

 

O Serviço Social, as Políticas Sociais e as Políticas Públicas e Setoriais; A História do Serviço Social e o 

Projeto Ético Político; O Serviço Social na Contemporaneidade; A ética profissional e a relação com a 

is; o serviço social e a interdisciplinaridade; Política nacional da 

SUAS. Lei Orgânica de Assistência Social – 

NOB/SUAS. Serviço de convivência e 

Reordenamento. Projovem Adolescente – Serviço 

Socioeducativo. Medidas socioeducativas. Serviço de proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de prestação de serviços à 

comunidade (PSC). Serviço de medida socioeducativa em meio aberto. Lei de Organização da 

– NOB/SUAS. Benefícios 

to da criança e do adolescente: Disposições 

preliminares. Direitos Fundamentais. Do direito à educação, à cultura e ao lazer. Do direito à 



 

 

 

 

profissionalização e à proteção no trabalho. Da prevenção. Das medidas socioeducativas. Da 

liberdade assistida. Conselhos de Saúde e a Participação Popular 

 

CONTADOR 

Contabilidade Pública: Conceito e princípios contábeis. Contas: conceito, função, funcionamento, 

teoria das contas, classificação das contas. Plano de Contas: conceito, finalidades, caract

planificação contábil. Escrituração: objeto, classificação, disposições legais, livros de escrituração, 

formalidades na escrituração contábil. Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, 

fórmulas de lançamento, retificação de lança

Verificação: conceitos, tipos de balancetes e periodicidade. Apuração do Resultado do Exercício: 

períodos contábeis, regimes de apuração do resultado e lançamentos de ajustes. Auditoria. Noções 

de Órgãos Regulamentadores. Normas Brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Manual 

de contabilidade aplicado ao setor público. Procedimentos contábeis orçamentários, patrimoniais e 

específicos do setor público. Administração Financeira e Orçamentária: Orçament

e princípios; Objetivos da política orçamentária; Orçamento público no Brasil; O ciclo orçamentário; 

Orçamento-Programa; Planejamento no Orçamento

de 1988: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Le

classificação da Receita Pública; Classificação orçamentária da receita pública por categoria 

econômica no Brasil; Classificação dos Gastos Públicos segundo finalidade, natureza e agente 

(classificação funcional e econômica); Tipos de Créditos Orçamentários; Contas dos Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; O financiamento dos gastos públicos 

equidade; Princípios teóricos da tributação; tipos de tributos: neutralidade, regressiv

progressividade; Agentes públicos que interferem nas políticas públicas no Brasil; Federalismo Fiscal; 

Lei Complementar nº 101/2000 

direitos e obrigações das entidades públicas. 

fiscal, conforme preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, relativos a: lei de diretrizes 

orçamentárias, lei orçamentária anual, programação financeira, metas de resultados nominal e 

primário, gestão da receita, gestão da despesa, gestão patrimonial, escrituração e consolidação das 

contas. Controle da administração pública: controle interno e controle externo. Instrução Normativa 

RFB 1.234/2012 e suas alterações. Lei nº 4320/1964. Contabilidade geral 

Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios 

contábeis. Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial. Fundamentos conceituais de 

ativo, passivo, receita e despesa. Principais demonstraç

 

DENTISTA 

Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico. Cárie 

dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia, 

diagnóstico, conduta clínica. 

estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de 

restauração. Anestesia loco

emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós

operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: 

polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicula

periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia 

oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, 

cronologia. Cirurgia BucoMaxilo

definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e 
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profissionalização e à proteção no trabalho. Da prevenção. Das medidas socioeducativas. Da 

lhos de Saúde e a Participação Popular - Controle Social.

Contabilidade Pública: Conceito e princípios contábeis. Contas: conceito, função, funcionamento, 

teoria das contas, classificação das contas. Plano de Contas: conceito, finalidades, caract

planificação contábil. Escrituração: objeto, classificação, disposições legais, livros de escrituração, 

formalidades na escrituração contábil. Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, 

fórmulas de lançamento, retificação de lançamentos, documentos contábeis. Balancete de 

Verificação: conceitos, tipos de balancetes e periodicidade. Apuração do Resultado do Exercício: 

períodos contábeis, regimes de apuração do resultado e lançamentos de ajustes. Auditoria. Noções 

tadores. Normas Brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Manual 

de contabilidade aplicado ao setor público. Procedimentos contábeis orçamentários, patrimoniais e 

específicos do setor público. Administração Financeira e Orçamentária: Orçament

e princípios; Objetivos da política orçamentária; Orçamento público no Brasil; O ciclo orçamentário; 

Programa; Planejamento no Orçamento-Programa; Orçamento na Constituição Federal 

de 1988: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual; Plano Plurianual; Conceituação e 

classificação da Receita Pública; Classificação orçamentária da receita pública por categoria 

econômica no Brasil; Classificação dos Gastos Públicos segundo finalidade, natureza e agente 

funcional e econômica); Tipos de Créditos Orçamentários; Contas dos Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; O financiamento dos gastos públicos 

equidade; Princípios teóricos da tributação; tipos de tributos: neutralidade, regressiv

progressividade; Agentes públicos que interferem nas políticas públicas no Brasil; Federalismo Fiscal; 

Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Patrimônio Público, conceito, bens, 

direitos e obrigações das entidades públicas. Demonstrações contábeis. Aspectos legais da gestão 

fiscal, conforme preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, relativos a: lei de diretrizes 

orçamentárias, lei orçamentária anual, programação financeira, metas de resultados nominal e 

eceita, gestão da despesa, gestão patrimonial, escrituração e consolidação das 

contas. Controle da administração pública: controle interno e controle externo. Instrução Normativa 

RFB 1.234/2012 e suas alterações. Lei nº 4320/1964. Contabilidade geral 

Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios 

contábeis. Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial. Fundamentos conceituais de 

ativo, passivo, receita e despesa. Principais demonstrações financeiras. 

Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico. Cárie 

dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia, 

diagnóstico, conduta clínica. Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, 

estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de 

-regional oral: tipos, técnica, anestésicos, acidentes, medicação d

emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós

operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: 

polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicula

periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia 

oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, 

cronologia. Cirurgia BucoMaxilo-Facial: procedimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêutica: 

definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e 

profissionalização e à proteção no trabalho. Da prevenção. Das medidas socioeducativas. Da 

Controle Social. 

Contabilidade Pública: Conceito e princípios contábeis. Contas: conceito, função, funcionamento, 

teoria das contas, classificação das contas. Plano de Contas: conceito, finalidades, características e 

planificação contábil. Escrituração: objeto, classificação, disposições legais, livros de escrituração, 

formalidades na escrituração contábil. Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, 

mentos, documentos contábeis. Balancete de 

Verificação: conceitos, tipos de balancetes e periodicidade. Apuração do Resultado do Exercício: 

períodos contábeis, regimes de apuração do resultado e lançamentos de ajustes. Auditoria. Noções 

tadores. Normas Brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Manual 

de contabilidade aplicado ao setor público. Procedimentos contábeis orçamentários, patrimoniais e 

específicos do setor público. Administração Financeira e Orçamentária: Orçamento Público: conceitos 

e princípios; Objetivos da política orçamentária; Orçamento público no Brasil; O ciclo orçamentário; 

Programa; Orçamento na Constituição Federal 

i Orçamentária Anual; Plano Plurianual; Conceituação e 

classificação da Receita Pública; Classificação orçamentária da receita pública por categoria 

econômica no Brasil; Classificação dos Gastos Públicos segundo finalidade, natureza e agente 

funcional e econômica); Tipos de Créditos Orçamentários; Contas dos Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; O financiamento dos gastos públicos – tributação e 

equidade; Princípios teóricos da tributação; tipos de tributos: neutralidade, regressividade e 

progressividade; Agentes públicos que interferem nas políticas públicas no Brasil; Federalismo Fiscal; 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Patrimônio Público, conceito, bens, 

Demonstrações contábeis. Aspectos legais da gestão 

fiscal, conforme preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, relativos a: lei de diretrizes 

orçamentárias, lei orçamentária anual, programação financeira, metas de resultados nominal e 

eceita, gestão da despesa, gestão patrimonial, escrituração e consolidação das 

contas. Controle da administração pública: controle interno e controle externo. Instrução Normativa 

RFB 1.234/2012 e suas alterações. Lei nº 4320/1964. Contabilidade geral - noções básicas: 

Fundamentos conceituais de contabilidade: conceito, objeto, finalidade, usuários e princípios 

contábeis. Patrimônio: conceito, elementos e equação patrimonial. Fundamentos conceituais de 

Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico, meios complementares de diagnóstico. Cárie 

dentária: patologia, diagnóstico, prevenção; fluorterapia e toxicologia. Polpa dentária: patologia, 

Tratamento conservador da Polpa. Estomatologia: gengivites, 

estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentisteria: preparo da cavidade, materiais de proteção e de 

regional oral: tipos, técnica, anestésicos, acidentes, medicação de 

emergência. Extração dentária, simples, complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-

operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes operatórios. Procedimentos endodônticos: 

polpotomia, pulpetomia, tratamento e obturação do conduto radicular. Procedimentos 

periodônticos. Síndrome focal: infecção focal, foco de infecção. Doenças gerais com sintomatologia 

oral: diagnóstico, tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, 

edimentos de urgência. Radiologia oral. Terapêutica: 

definição, métodos, agentes medicamentosos. Odontologia em Saúde Coletiva: Níveis de prevenção e 



 

 

 

 

aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: 

indicadores e sua utilização (CPO

sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; 

Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde bucal coletiva.

águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; 

métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação natural 

x artificial ou mista: influências no desenvo

hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 

materiais infectantes. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da 

Cárie e sua Prevenção; Microbiologia da Placa Bacteriana e sua Prevenção; Controle e Prevenção da 

Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor, cuidados iniciais e posteriores as Exodontais; 

Hemorragias-Controle; Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral;

Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção do Complexo Dentina 

dos materiais de Proteção: Materiais Restauradores em Dentística Operatória, Materiais 

Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos 

Fóssulas e Fissuras; Esterilização, Controle de Doenças e Infecção no Consultório Odontológico; 

Prevenção (AIDS, Hepatite, etc.).

 

ENFERMEIRO 

Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enf

Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; 

Mudanças em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do Exercício Profissional: Atribuições 

da equipe de Enfermagem conforme a lei; funções

segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do trabalhador: Doenças ocupacionais. Biossegurança; A 

vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à 

Enfermagem (princípios básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos de enfermagem). 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem 

com base na Taxonomia da "Associação Norte

Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem (NOC), 

documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos: Cuidados de Enfermagem 

relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermag

infecção hospitalar. O Processo de Enfermagem na organização da assistência de Enfermagem peri

operatória: Planejamento da assistência de Enfermagem no pré, trans e pós

Enfermeiro no centro cirúrgico e cen

idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas 

básicas utilizando o processo de enfermagem: Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 

Assistência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e 

imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas 

hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, e

nervoso e músculoesquelético. Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de 

urgência e emergência: Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras. 

Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Assistência

imunológica: Avanços da imunologia: Engenharia genética e células tronco. Assistência de 

Enfermagem em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. Aplicações terapêuticas e 

procedimentos tecnológicos aos clientes em

(cirurgias gerais, vasculares, ginecológicas, proctológicas, urológicas e neurocirurgia). Assistência pós

operatória a portadores de: feridas cirúrgicas, cateteres, drenos e balanço hidroeletrolít
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aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: 

res e sua utilização (CPO-D, ceo-d, CPO-S, ceo-s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; 

sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; 

Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde bucal coletiva.

águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; 

métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação natural 

x artificial ou mista: influências no desenvolvimento do sistema estomatognático; Más

hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 

materiais infectantes. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da 

a Prevenção; Microbiologia da Placa Bacteriana e sua Prevenção; Controle e Prevenção da 

Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor, cuidados iniciais e posteriores as Exodontais; 

Controle; Problemas periodontais a cargo do Clínico Geral; Procedimento Básicos em 

Odontologia que afetam o Periodonto; Proteção do Complexo Dentina – Polpa 

dos materiais de Proteção: Materiais Restauradores em Dentística Operatória, Materiais 

Restauradores Estéticos, Materiais Metálicos – Amálgama; Materiais para Prevenção; Selantes de 

Fóssulas e Fissuras; Esterilização, Controle de Doenças e Infecção no Consultório Odontológico; 

Prevenção (AIDS, Hepatite, etc.). 

Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enf

Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; 

Mudanças em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do Exercício Profissional: Atribuições 

da equipe de Enfermagem conforme a lei; funções privativas do enfermeiro; Conduta profissional 

segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do trabalhador: Doenças ocupacionais. Biossegurança; A 

vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à 

básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos de enfermagem). 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem 

com base na Taxonomia da "Associação Norte-Americana de Diagnóstico em Enfermagem" (NANDA), 

Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem (NOC), 

documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos: Cuidados de Enfermagem 

relacionados à terapêutica medicamentosa. Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de 

infecção hospitalar. O Processo de Enfermagem na organização da assistência de Enfermagem peri

operatória: Planejamento da assistência de Enfermagem no pré, trans e pós

Enfermeiro no centro cirúrgico e central de esterilização. Assistência de Enfermagem a adultos e 

idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas 

básicas utilizando o processo de enfermagem: Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 

tência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e 

imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas 

hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, e

nervoso e músculoesquelético. Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de 

urgência e emergência: Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras. 

Assistência de Enfermagem em doenças infecciosas. Assistência de Enfermagem na função 

imunológica: Avanços da imunologia: Engenharia genética e células tronco. Assistência de 

Enfermagem em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. Aplicações terapêuticas e 

procedimentos tecnológicos aos clientes em estado crítico e/ou com intercorrências clínico

(cirurgias gerais, vasculares, ginecológicas, proctológicas, urológicas e neurocirurgia). Assistência pós

operatória a portadores de: feridas cirúrgicas, cateteres, drenos e balanço hidroeletrolít

aplicação; Principais problemas de saúde bucal em saúde pública; Epidemiologia da cárie dentária: 

s etc.); Epidemiologia do câncer bucal; 

sistemas de prevenção em saúde bucal coletiva; Sistemas de trabalho; Sistemas de atendimento; 

Educação em saúde bucal coletiva; Recursos humanos em saúde bucal coletiva. Fluoretação das 

águas de abastecimento público: benefícios; controle; Fluoretos: ação sistêmica e ação tópica; 

métodos de aplicação; potencial de redução de incidência de cárie; toxicidade; Amamentação natural 

lvimento do sistema estomatognático; Más-oclusões e 

hábitos perniciosos; Biosegurança: manutenção de cadeia asséptica; esterilização; destino de 

materiais infectantes. Diagnóstico e Plano de Tratamento em Clínica Geral; Conceitos da Etiologia da 

a Prevenção; Microbiologia da Placa Bacteriana e sua Prevenção; Controle e Prevenção da 

Cárie Dentária, Dieta, Flúor; Cirurgia Oral Menor, cuidados iniciais e posteriores as Exodontais; 

Procedimento Básicos em 

Polpa – Seleção e Eleição 

dos materiais de Proteção: Materiais Restauradores em Dentística Operatória, Materiais 

para Prevenção; Selantes de 

Fóssulas e Fissuras; Esterilização, Controle de Doenças e Infecção no Consultório Odontológico; 

Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem. Processo de trabalho em Enfermagem; Auditoria em 

Saúde e em Enfermagem; Supervisão em Enfermagem; Teorias administrativas; Recursos humanos; 

Mudanças em Enfermagem; Planejamento em Enfermagem. Lei do Exercício Profissional: Atribuições 

privativas do enfermeiro; Conduta profissional 

segundo a Lei e o Código de Ética. Saúde do trabalhador: Doenças ocupacionais. Biossegurança; A 

vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e semiotécnica aplicada à 

básicos do exame físico e adequação aos diagnósticos de enfermagem). 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de Enfermagem 

Americana de Diagnóstico em Enfermagem" (NANDA), 

Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC) e Avaliação da Assistência de Enfermagem (NOC), 

documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos: Cuidados de Enfermagem 

em na prevenção e controle de 

infecção hospitalar. O Processo de Enfermagem na organização da assistência de Enfermagem peri-

operatória: Planejamento da assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Papel do 

tral de esterilização. Assistência de Enfermagem a adultos e 

idosos com alterações clínicas nos sistemas orgânicos, de acordo com as necessidades humanas 

básicas utilizando o processo de enfermagem: Modelos de intervenção na saúde da população idosa. 

tência de enfermagem a pacientes com doenças crônicas (hipertensão e diabetes) e 

imunodeficiência. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas 

hematopoiético, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal, geniturinário, endócrino, 

nervoso e músculoesquelético. Assistência de Enfermagem nas alterações clínicas em situações de 

urgência e emergência: Assistência de Enfermagem a pacientes com lesões por queimaduras. 

de Enfermagem na função 

imunológica: Avanços da imunologia: Engenharia genética e células tronco. Assistência de 

Enfermagem em unidade de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. Aplicações terapêuticas e 

estado crítico e/ou com intercorrências clínico-cirúrgicas 

(cirurgias gerais, vasculares, ginecológicas, proctológicas, urológicas e neurocirurgia). Assistência pós-

operatória a portadores de: feridas cirúrgicas, cateteres, drenos e balanço hidroeletrolítico. 



 

 

 

 

Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de 

autocuidado ao cliente. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Administração agrícola. Organização e operação das atividades agrícolas. Planejamento e 

desenvolvimento das atividades 

Capacidade de uso e conservação de solos. Fertilidade de solos, fertilizantes e corretivos. 

Microbiologia de solos. Fitotecnia e ecologia agrícola. Agrometeorologia. Recursos naturais 

renováveis. Grandes culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques e 

jardins. Recursos naturais renováveis. Desenvolvimento agrícola sustentável. Sistemas 

agrossilvopastoris. Tecnologia de sementes. Fitossanidade. Fitopatologia. E

Ciência de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças, pragas e plantas daninhas. Mecanização 

agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Implementos para tração animal. Manejo da água. 

Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultur

Geoprocessamento. Geoposicionamento. Cartografia. Construções rurais e suas instalações 

complementares. Fontes de energia nas atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento 

rural. Extensão rural. Tecnolo

alimentos. Secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. Topografia

levantamentos planialtimétricos. Direito Agrário e Ambiental. Política Nacional de Meio Ambiente: 

sistemas de meio ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Espaços especialmente protegidos. 

Adequação ambiental de imóveis rurais: Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, Cadastro 

Ambiental Rural, Programa de Regularização Ambiental, e Cota de Reserva Ambient

 
FARMACÊUTICO  
Farmacologia: Classificação das drogas. classificação das formas farmacêuticas. Vias de administração 
de drogas. Absorção. Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Mecanismo de 
ação de drogas. Interação medicamento
Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos gerais. Anestésicos locais. 
Anticonvulsivantes. Ansiolíticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos. Analgésicos. Anti
inflamatórios esteroidais e não esteroidais. Cardiotônicos. Antiarrítimicos. Antiangínicos. Anti
hipertensivos. Vasodilatadores. Diuréticos. Broncoconstrictores. Broncodilatadores. Antialérgicos. 
Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. antiparasitários. Antisépticos. Farmacotécni
farmacêuticas para uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Formas 
farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia Hospitalar: Estrutura organizacional. 
Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição de
medicamentos e correlatos. Controle de estoques de medicamentos e correlatos. Manipulação de 
formas magistrais e oficinas. Planejamento de estoque. Controle de estoque. Medicamentos 
controlados. Controle de infecção ho
Código de ética farmacêutico.
 

FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

Impostos; Taxas; Contribuição de Melhoria; Incidência tributária; Fato Gerador do Tributo; 

Competência tributária; Código Tri

Município nos tributos Estaduais e Federais; Constituição Federal: Das Limitações do Poder de 

Tributar; Constituição Federal: Dos Impostos do Município; Emolumentos; Contribuição de melhoria; 

Lei n.º 8.666; Tributos na Constituição Federal; Representação de Receitas na Constituição Federal; 

Direito de Empresa – artigos 966 a 1195 do Código Civil; Princípios da Administração Pública e Poder 

de polícia; Procedimentos de início e término de fiscaliza
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Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de 

Administração agrícola. Organização e operação das atividades agrícolas. Planejamento e 

desenvolvimento das atividades agrícolas. Edafologia. Gênese, morfologia e classificação de solos. 

Capacidade de uso e conservação de solos. Fertilidade de solos, fertilizantes e corretivos. 

Microbiologia de solos. Fitotecnia e ecologia agrícola. Agrometeorologia. Recursos naturais 

váveis. Grandes culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques e 

jardins. Recursos naturais renováveis. Desenvolvimento agrícola sustentável. Sistemas 

agrossilvopastoris. Tecnologia de sementes. Fitossanidade. Fitopatologia. E

Ciência de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças, pragas e plantas daninhas. Mecanização 

agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Implementos para tração animal. Manejo da água. 

Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura. Irrigação e drenagem para fins agrícolas. 

Geoprocessamento. Geoposicionamento. Cartografia. Construções rurais e suas instalações 

complementares. Fontes de energia nas atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento 

rural. Extensão rural. Tecnologia de alimentos. Transformação de alimentos. Conservação de 

alimentos. Secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. Topografia

levantamentos planialtimétricos. Direito Agrário e Ambiental. Política Nacional de Meio Ambiente: 

io ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Espaços especialmente protegidos. 

Adequação ambiental de imóveis rurais: Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, Cadastro 

Ambiental Rural, Programa de Regularização Ambiental, e Cota de Reserva Ambient

Farmacologia: Classificação das drogas. classificação das formas farmacêuticas. Vias de administração 
de drogas. Absorção. Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Mecanismo de 
ação de drogas. Interação medicamentosas. Relação dose efeito. Sinergismo. Agonistas. 
Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos gerais. Anestésicos locais. 
Anticonvulsivantes. Ansiolíticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos. Analgésicos. Anti

s e não esteroidais. Cardiotônicos. Antiarrítimicos. Antiangínicos. Anti
hipertensivos. Vasodilatadores. Diuréticos. Broncoconstrictores. Broncodilatadores. Antialérgicos. 
Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. antiparasitários. Antisépticos. Farmacotécni
farmacêuticas para uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Formas 
farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia Hospitalar: Estrutura organizacional. 
Estrutura administrativa. Conceito. Objetivos. Aquisição de medicamento e correlatos. Análise de 
medicamentos e correlatos. Controle de estoques de medicamentos e correlatos. Manipulação de 
formas magistrais e oficinas. Planejamento de estoque. Controle de estoque. Medicamentos 
controlados. Controle de infecção hospitalar. Suporte nutricional parenteral. Legislação farmacêutica: 
Código de ética farmacêutico. 

TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 

Impostos; Taxas; Contribuição de Melhoria; Incidência tributária; Fato Gerador do Tributo; 

Competência tributária; Código Tributário Nacional; Dos impostos do município; Participação do 

Município nos tributos Estaduais e Federais; Constituição Federal: Das Limitações do Poder de 

Tributar; Constituição Federal: Dos Impostos do Município; Emolumentos; Contribuição de melhoria; 

n.º 8.666; Tributos na Constituição Federal; Representação de Receitas na Constituição Federal; 

artigos 966 a 1195 do Código Civil; Princípios da Administração Pública e Poder 

de polícia; Procedimentos de início e término de fiscalização, auto de infração; Direito de Defesa; Lei 

Enfermagem no programa de assistência domiciliar. Planejamento e promoção do ensino de 

Administração agrícola. Organização e operação das atividades agrícolas. Planejamento e 

agrícolas. Edafologia. Gênese, morfologia e classificação de solos. 

Capacidade de uso e conservação de solos. Fertilidade de solos, fertilizantes e corretivos. 

Microbiologia de solos. Fitotecnia e ecologia agrícola. Agrometeorologia. Recursos naturais 

váveis. Grandes culturas anuais e perenes. Horticultura. Fruticultura. Silvicultura. Parques e 

jardins. Recursos naturais renováveis. Desenvolvimento agrícola sustentável. Sistemas 

agrossilvopastoris. Tecnologia de sementes. Fitossanidade. Fitopatologia. Entomologia agrícola. 

Ciência de plantas daninhas. Manejo integrado de doenças, pragas e plantas daninhas. Mecanização 

agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Implementos para tração animal. Manejo da água. 

a. Irrigação e drenagem para fins agrícolas. 

Geoprocessamento. Geoposicionamento. Cartografia. Construções rurais e suas instalações 

complementares. Fontes de energia nas atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento 

gia de alimentos. Transformação de alimentos. Conservação de 

alimentos. Secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes e grãos. Topografia-

levantamentos planialtimétricos. Direito Agrário e Ambiental. Política Nacional de Meio Ambiente: 

io ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Espaços especialmente protegidos. 

Adequação ambiental de imóveis rurais: Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, Cadastro 

Ambiental Rural, Programa de Regularização Ambiental, e Cota de Reserva Ambiental. 

Farmacologia: Classificação das drogas. classificação das formas farmacêuticas. Vias de administração 
de drogas. Absorção. Distribuição. Biodisponibilidade. Biotransformação. Eliminação. Mecanismo de 

sas. Relação dose efeito. Sinergismo. Agonistas. 
Antagonistas. Bloqueadores neuromusculares. Anestésicos gerais. Anestésicos locais. 
Anticonvulsivantes. Ansiolíticos. Antidepressivos. antipsicóticos. Antitérmicos. Analgésicos. Anti-

s e não esteroidais. Cardiotônicos. Antiarrítimicos. Antiangínicos. Anti-
hipertensivos. Vasodilatadores. Diuréticos. Broncoconstrictores. Broncodilatadores. Antialérgicos. 
Antibióticos. Antifúngicos. Antivirais. antiparasitários. Antisépticos. Farmacotécnica: Formas 
farmacêuticas para uso parenteral. Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica. Formas 
farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia Hospitalar: Estrutura organizacional. 

medicamento e correlatos. Análise de 
medicamentos e correlatos. Controle de estoques de medicamentos e correlatos. Manipulação de 
formas magistrais e oficinas. Planejamento de estoque. Controle de estoque. Medicamentos 

spitalar. Suporte nutricional parenteral. Legislação farmacêutica: 

Impostos; Taxas; Contribuição de Melhoria; Incidência tributária; Fato Gerador do Tributo; 

butário Nacional; Dos impostos do município; Participação do 

Município nos tributos Estaduais e Federais; Constituição Federal: Das Limitações do Poder de 

Tributar; Constituição Federal: Dos Impostos do Município; Emolumentos; Contribuição de melhoria; 

n.º 8.666; Tributos na Constituição Federal; Representação de Receitas na Constituição Federal; 

artigos 966 a 1195 do Código Civil; Princípios da Administração Pública e Poder 

ção, auto de infração; Direito de Defesa; Lei 



 

 

 

 

de Execução Fiscal; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) Prescrição e 

Decadência do crédito tributário.

 

FISIOTERAPEUTA  

1. Sinais vitais. 2. Avaliação musculoesquelética. 3. Avaliação

5. Avaliação da função motora. 6. Eletromiografia e testes de velocidade de condução nervosa. 7. 

Análise da marcha. 8. Avaliação funcional. 9. Pré

pulmonar crônica. 11. Doença cardíaca. 12. Acidente vascular encefálico. 13. Doença vascular 

periférica e tratamento de feridas. 14. Avaliação e tratamento após amputação de membro inferior. 

15. Avaliação e controle de próteses. 16. Avaliação e controle de órteses. 17. Artrite.

múltipla. 19. Doença de Parkinson. 20. Traumatismo crânio

Queimaduras. 23. Lesão medular traumática. 24. Dor crônica. 25. Biofeedback. 26. Semiologia 

respiratória. 27. Produção de muco. 28. Macros

30. Úlceras de pressão. 31. Atelectasia. 32. Diagnóstico por imagem. 33. Endoscopia das vias 

respiratórias. 34. Monitorização com oximetria de pulso e capnografia. 35. Terapia com PEEP. 36. 

Expansão e reexpansão pulmonar. 37. Recrutamento alveolar. 38. Fisioterapia na saúde do 

trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas 

preventivas no ambiente de trabalho.

MÉDICO 

A abordagem inicial ao paciente traumatizado. 

Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma abdominal. Trauma de 

extremidades. Reanimação cardiorrespiratória

agudo do miocárdio. Arritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. 

Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica 

nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndro

agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A 

abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente 

com descompensação hepática aguda. Meningites virais

Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente 

com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes por animais 

peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular:

básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a 

ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirrábica. 

Doenças infectocontagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, diagnóstico diferencial de hiperemias 

oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abscessos. 

Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias

avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Código de Ética do Profissional. Relação médico

paciente. Doenças de notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de Óbito.

 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Classificação e Identificação dos micro

Químicos; Técnicas de Colheita de material para exames histopatológicos, microbiológicos e 

toxicológicos; Inspeção e Fiscalização de produtos de origem animal: legis

agente-hospedeiro-ambiente: fonte de infecção; Terapêutica: uso de antimicrobianos 

Malefício; Doenças Bacterianas: Mamites, Brucelose, Tuberculose e Saúde Pública; Doenças Viróticas: 

Raiva, Febre Aftosa, e Anemia Infe
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de Execução Fiscal; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) Prescrição e 

Decadência do crédito tributário. 

1. Sinais vitais. 2. Avaliação musculoesquelética. 3. Avaliação sensorial. 4. Avaliação da coordenação. 

5. Avaliação da função motora. 6. Eletromiografia e testes de velocidade de condução nervosa. 7. 

Análise da marcha. 8. Avaliação funcional. 9. Pré-deambulação e treino de marcha. 10. Disfunção 

Doença cardíaca. 12. Acidente vascular encefálico. 13. Doença vascular 

periférica e tratamento de feridas. 14. Avaliação e tratamento após amputação de membro inferior. 

15. Avaliação e controle de próteses. 16. Avaliação e controle de órteses. 17. Artrite.

múltipla. 19. Doença de Parkinson. 20. Traumatismo crânio-encefálico. 21. Reabilitação vestibular. 22. 

Queimaduras. 23. Lesão medular traumática. 24. Dor crônica. 25. Biofeedback. 26. Semiologia 

respiratória. 27. Produção de muco. 28. Macroscopia e viscosimetria do muco brônquico. 29. Tosse. 

30. Úlceras de pressão. 31. Atelectasia. 32. Diagnóstico por imagem. 33. Endoscopia das vias 

respiratórias. 34. Monitorização com oximetria de pulso e capnografia. 35. Terapia com PEEP. 36. 

xpansão pulmonar. 37. Recrutamento alveolar. 38. Fisioterapia na saúde do 

trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas 

preventivas no ambiente de trabalho. 

A abordagem inicial ao paciente traumatizado. Identificação e tratamento do choque hemorrágico. 

Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma abdominal. Trauma de 

extremidades. Reanimação cardiorrespiratória-cerebral. Urgência e emergência hipertensiva. Infarto 

ritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. 

Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica 

nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndro

agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A 

abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente 

com descompensação hepática aguda. Meningites virais e bacterianas. Septicemias. 

Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente 

com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes por animais 

peçonhentos. Choque séptico. Acesso vascular: indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido

básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a 

ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirrábica. 

Doenças infectocontagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, diagnóstico diferencial de hiperemias 

oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abscessos. 

Ortopedia: avaliação inicial de fraturas; entorses; mialgias; lombalgias. Urgências em psiquiatria: 

avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Código de Ética do Profissional. Relação médico

paciente. Doenças de notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de Óbito.

ção e Identificação dos micro-organismos; Esterilização e Desinfecção: por meios físicos e 

Químicos; Técnicas de Colheita de material para exames histopatológicos, microbiológicos e 

toxicológicos; Inspeção e Fiscalização de produtos de origem animal: legislação vigente; Interação 

ambiente: fonte de infecção; Terapêutica: uso de antimicrobianos 

Malefício; Doenças Bacterianas: Mamites, Brucelose, Tuberculose e Saúde Pública; Doenças Viróticas: 

Raiva, Febre Aftosa, e Anemia Infecciosa Equina; Doenças Parasitárias: Babesiose, Eimeriose e 

de Execução Fiscal; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) Prescrição e 

sensorial. 4. Avaliação da coordenação. 

5. Avaliação da função motora. 6. Eletromiografia e testes de velocidade de condução nervosa. 7. 

deambulação e treino de marcha. 10. Disfunção 

Doença cardíaca. 12. Acidente vascular encefálico. 13. Doença vascular 

periférica e tratamento de feridas. 14. Avaliação e tratamento após amputação de membro inferior. 

15. Avaliação e controle de próteses. 16. Avaliação e controle de órteses. 17. Artrite. 18. Esclerose 

encefálico. 21. Reabilitação vestibular. 22. 

Queimaduras. 23. Lesão medular traumática. 24. Dor crônica. 25. Biofeedback. 26. Semiologia 

copia e viscosimetria do muco brônquico. 29. Tosse. 

30. Úlceras de pressão. 31. Atelectasia. 32. Diagnóstico por imagem. 33. Endoscopia das vias 

respiratórias. 34. Monitorização com oximetria de pulso e capnografia. 35. Terapia com PEEP. 36. 

xpansão pulmonar. 37. Recrutamento alveolar. 38. Fisioterapia na saúde do 

trabalhador: conceito de ergonomia, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, práticas 

Identificação e tratamento do choque hemorrágico. 

Trauma cranioencefálico e raquimedular. Trauma de tórax. Trauma abdominal. Trauma de 

cerebral. Urgência e emergência hipertensiva. Infarto 

ritmias cardíacas paroxísticas. Insuficiência cardíaca. Edema agudo de pulmão. 

Insuficiência respiratória. Pneumonias. Insuficiência renal aguda. Urgências urológicas: cólica 

nefrética, retenção urinária, hematúria e infecções. Hemorragia digestiva. Síndromes diarreicas 

agudas. A abordagem ao paciente etilista crônico nas urgências. Intoxicação alcoólica aguda. A 

abordagem ao paciente com abdome agudo. Ingestão de corpos estranhos. A abordagem ao paciente 

e bacterianas. Septicemias. 

Descompensações no paciente diabético. Acidente vascular encefálico. A abordagem ao paciente 

com crise convulsiva. Toxicologia: conduta geral nas intoxicações. Acidentes por animais 

indicações e técnicas. Distúrbios do equilíbrio ácido-

básico: interpretação de gasometria arterial. Desequilíbrio hidroeletrolítico. Conduta quanto a 

ferimentos superficiais: indicação de sutura, antibioticoterapia, profilaxia antitetânica e antirrábica. 

Doenças infectocontagiosas: DST e AIDS. Sinusites, amigdalites, diagnóstico diferencial de hiperemias 

oculares. Doenças da pele e tecido celular subcutâneo: processos alérgicos agudos, abscessos. 

; lombalgias. Urgências em psiquiatria: 

avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Código de Ética do Profissional. Relação médico-

paciente. Doenças de notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de Óbito. 

organismos; Esterilização e Desinfecção: por meios físicos e 

Químicos; Técnicas de Colheita de material para exames histopatológicos, microbiológicos e 

lação vigente; Interação 

ambiente: fonte de infecção; Terapêutica: uso de antimicrobianos – Benefício x 

Malefício; Doenças Bacterianas: Mamites, Brucelose, Tuberculose e Saúde Pública; Doenças Viróticas: 

cciosa Equina; Doenças Parasitárias: Babesiose, Eimeriose e 



 

 

 

 

Leishmanioses; Produtos Transgênicos: Riscos e Benefícios; Deontologia Veterinária: Exercício Legal e 

Ilegal da Profissão; Medicina Veterinária Legal: Transporte de Animais exigências legais.

 

NUTRICIONISTA  
Unidades de alimentação e nutrição 
alimentos; distribuição de refeições e cozinha dietética; limpeza e desinfecção; HACCP; pessoal: 
higiene e segurança. 2. Nutrição normal: definição
recomendações de nutrientes e planejamento dietético para adultos e idosos. 3. Diagnósticos 
antropométricos: indicadores e padrões de referência; vantagens, desvantagens e interpretação. 4. 
Dietoterapia nas enfermidade
obesidade; diabete melito; dislipidemias. 6. Carências nutricionais: desnutrição energético
anemias nutricionais. 7. Dietoterapia das doenças renais. 8. Terapia nutricional
9. Anvisa: Portaria no. 272 de 08/04/1998; Resolução RDC no 63, de 06/07/2000; Portaria no 131 de 
08/03/2005; Portaria no 135 de 08/03/2005. 9. Interação entre medicamentos e nutrientes. 10. Ética 
e legislação profissional. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Histórico da Educação Física. Construindo competências e habilidades em Educação Física. Avaliação 
em Educação Física. Educação Física e sociedade. Fundamentos didático
física. Aspectos da aprendizagem motora. A
educacional e Educação Física. Cultura e Educação Física. Aspectos da competição e cooperação no 
cenário escolar. Atividade física e saúde
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Estatuto da Criança e do Adolescente 
8.069/90. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
Nacionais (PCNs): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos
questão. 
 
PROFESSOR POLIVALENTE 
Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da 
infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem 
oral e escrita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. 
Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. A construção e desenvolvimento 
da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da criança. O ambien
dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes momentos históricos. A função social 
da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do 
conhecimento. Desenvolvimento linguístico e d
alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia a favor da 
alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. A função social da escola pública 
contemporânea. Desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição da criança. A brincadeira e 
o desenvolvimento infantil. Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas 
contemporâneas. Relações socioeconômicas e político
humanos, democracia e cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à 
diversidade. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do 
ensino. Saberes, processos metodológicos e avaliaç
informação e comunicação, e sua contribuição com a prática pedagógica. Projeto político
da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino. O Sistema Nacional de Ensino: Lei nº 
9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Estatuto da Criança e do Adolescente 
– Lei nº 8.069/90. Lei nº 10.639/03 
Educação em Direitos Humanos 
didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos.
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Leishmanioses; Produtos Transgênicos: Riscos e Benefícios; Deontologia Veterinária: Exercício Legal e 

Ilegal da Profissão; Medicina Veterinária Legal: Transporte de Animais exigências legais.

Unidades de alimentação e nutrição – estrutura física; aquisição, recebimento e armazenamento de 
alimentos; distribuição de refeições e cozinha dietética; limpeza e desinfecção; HACCP; pessoal: 
higiene e segurança. 2. Nutrição normal: definição, leis da alimentação; requerimentos, 
recomendações de nutrientes e planejamento dietético para adultos e idosos. 3. Diagnósticos 
antropométricos: indicadores e padrões de referência; vantagens, desvantagens e interpretação. 4. 
Dietoterapia nas enfermidades do sistema cardiovascular. 5. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: 
obesidade; diabete melito; dislipidemias. 6. Carências nutricionais: desnutrição energético
anemias nutricionais. 7. Dietoterapia das doenças renais. 8. Terapia nutricional
9. Anvisa: Portaria no. 272 de 08/04/1998; Resolução RDC no 63, de 06/07/2000; Portaria no 131 de 
08/03/2005; Portaria no 135 de 08/03/2005. 9. Interação entre medicamentos e nutrientes. 10. Ética 

R DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Histórico da Educação Física. Construindo competências e habilidades em Educação Física. Avaliação 
em Educação Física. Educação Física e sociedade. Fundamentos didático-pedagógicos da educação 
física. Aspectos da aprendizagem motora. Aspectos sócio históricos da Educação Física. Política 
educacional e Educação Física. Cultura e Educação Física. Aspectos da competição e cooperação no 
cenário escolar. Atividade física e saúde. O Sistema Nacional de Ensino: Lei nº 9394/96 (Lei de 

s e Bases da Educação Nacional). Estatuto da Criança e do Adolescente 
8.069/90. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007. Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos

Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da 
infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem 

ita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. 
Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. A construção e desenvolvimento 
da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da criança. O ambien
dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes momentos históricos. A função social 
da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do 
conhecimento. Desenvolvimento linguístico e desenvolvimento cognitivo. As etapas do processo de 
alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia a favor da 
alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. A função social da escola pública 

nea. Desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição da criança. A brincadeira e 
o desenvolvimento infantil. Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas 
contemporâneas. Relações socioeconômicas e político-culturais da educação. Educaç
humanos, democracia e cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à 
diversidade. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do 
ensino. Saberes, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem. Novas tecnologias da 
informação e comunicação, e sua contribuição com a prática pedagógica. Projeto político
da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino. O Sistema Nacional de Ensino: Lei nº 

etrizes e Bases da Educação Nacional). Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei nº 8.069/90. Lei nº 10.639/03 – História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos – 2007. Parâmetros Curriculares Nacionais 
didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos. 

Leishmanioses; Produtos Transgênicos: Riscos e Benefícios; Deontologia Veterinária: Exercício Legal e 

Ilegal da Profissão; Medicina Veterinária Legal: Transporte de Animais exigências legais. 

estrutura física; aquisição, recebimento e armazenamento de 
alimentos; distribuição de refeições e cozinha dietética; limpeza e desinfecção; HACCP; pessoal: 

, leis da alimentação; requerimentos, 
recomendações de nutrientes e planejamento dietético para adultos e idosos. 3. Diagnósticos 
antropométricos: indicadores e padrões de referência; vantagens, desvantagens e interpretação. 4. 

s do sistema cardiovascular. 5. Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: 
obesidade; diabete melito; dislipidemias. 6. Carências nutricionais: desnutrição energético-protéica e 
anemias nutricionais. 7. Dietoterapia das doenças renais. 8. Terapia nutricional enteral e parenteral. 
9. Anvisa: Portaria no. 272 de 08/04/1998; Resolução RDC no 63, de 06/07/2000; Portaria no 131 de 
08/03/2005; Portaria no 135 de 08/03/2005. 9. Interação entre medicamentos e nutrientes. 10. Ética 

Histórico da Educação Física. Construindo competências e habilidades em Educação Física. Avaliação 
pedagógicos da educação 

spectos sócio históricos da Educação Física. Política 
educacional e Educação Física. Cultura e Educação Física. Aspectos da competição e cooperação no 

. O Sistema Nacional de Ensino: Lei nº 9394/96 (Lei de 
s e Bases da Educação Nacional). Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei nº 

2007. Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs): orientações didáticas, natureza, objetivos e conteúdos propostos para área em 

Processo de ensinar e aprender. Pedagogia da Infância, as diferentes dimensões humanas, direitos da 
infância, Didática e Metodologia do Ensino em Anos Iniciais. Alfabetização e letramento. Linguagem 

ita. Produção de textos. Precursores e seguidores da Literatura Infantil no Brasil. 
Alfabetização e letramento. Processos cognitivos na alfabetização. A construção e desenvolvimento 
da leitura e escrita. A formação do pensamento lógico da criança. O ambiente alfabetizador e as 
dificuldades de aprendizagem. A alfabetização nos diferentes momentos históricos. A função social 
da alfabetização. A intencionalidade da avaliação no processo de apropriação e produção do 

esenvolvimento cognitivo. As etapas do processo de 
alfabetização. A importância da consciência fonológica na alfabetização. A tecnologia a favor da 
alfabetização. A perspectiva infantil na fase da alfabetização. A função social da escola pública 

nea. Desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição da criança. A brincadeira e 
o desenvolvimento infantil. Fundamentos da Educação. Concepções e tendências pedagógicas 

culturais da educação. Educação em direitos 
humanos, democracia e cidadania. A função social da escola; inclusão educacional e respeito à 
diversidade. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Didática e organização do 

ão da aprendizagem. Novas tecnologias da 
informação e comunicação, e sua contribuição com a prática pedagógica. Projeto político-pedagógico 
da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino. O Sistema Nacional de Ensino: Lei nº 

etrizes e Bases da Educação Nacional). Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 
Brasileira e Africana. Plano Nacional de 

2007. Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): orientações 



 

 

 

 

PSICÓLOGO  
A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde e 

doença. Psicologia Hospitalar: teoria e prática; intervenções do psicólogo 

ambulatoriais do Hospital Geral. Saúde Mental: conceito de normal e patológico; contribuições da 

psiquiatria, psicologia e psicanálise. Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e 

dinâmicos das neuroses e perversões nos clíni

Psicodiagnóstico: a função do diagnóstico, instrumentos disponíveis e suas aplicabilidades 

(entrevistas, testes), diagnóstico diferencial. Modalidades de tratamento com crianças, adolescentes 

e adultas: intervenções individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo, grupos 

operativos, psicoterapia individual, atendimento à família. Abordagem psicanalítica do tratamento 

individual e grupal. Políticas de Saúde (SUS) e propostas para a Saúde Mental. 

 

 

 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

LÍNGUA PORTUGUESA 

Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Morfologia. 

Componentes de um Vocábulo. Formação das P

Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e 

Interjeição. Sintaxe: Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação 

de Texto. Ortografia. 

 

INFORMÁTICA  

Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 
10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de 

impressoras. Noções básicas de internet e 

e envio de e-mails.  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

1. Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. 2. Lógica de argumentação. 3. Diagramas lógicos. 4. Resolução 

de situações-problema. 5. Reconhecimento de sequências

diagramas de conjuntos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Noções da Administração pública. Noções de Direito Administrativo e Licitações. Noções de Atos 

Administrativos. Contratos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos. Controle da 

Administração. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Formas De Tratamento. Expressões e 

Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas Oficiais. Modelos e/ou

Documentos utilizados. Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de segurança e higiene do 

trabalho. Lei nº 4.886/65. Lei nº 8.666/93

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde e 

doença. Psicologia Hospitalar: teoria e prática; intervenções do psicólogo 

ambulatoriais do Hospital Geral. Saúde Mental: conceito de normal e patológico; contribuições da 

psiquiatria, psicologia e psicanálise. Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e 

dinâmicos das neuroses e perversões nos clínicos com crianças, adolescentes e adultos. 

Psicodiagnóstico: a função do diagnóstico, instrumentos disponíveis e suas aplicabilidades 

(entrevistas, testes), diagnóstico diferencial. Modalidades de tratamento com crianças, adolescentes 

s individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo, grupos 

operativos, psicoterapia individual, atendimento à família. Abordagem psicanalítica do tratamento 

individual e grupal. Políticas de Saúde (SUS) e propostas para a Saúde Mental. 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Morfologia. 

Componentes de um Vocábulo. Formação das Palavras. Significação das Palavras. Classes de Palavras: 

Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e 

Interjeição. Sintaxe: Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação 

Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 
10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de 

impressoras. Noções básicas de internet e uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico 

1. Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. 2. Lógica de argumentação. 3. Diagramas lógicos. 4. Resolução 

problema. 5. Reconhecimento de sequências e padrões. 6. Avaliação de argumentos por 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

 

Noções da Administração pública. Noções de Direito Administrativo e Licitações. Noções de Atos 

atos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos. Controle da 

Administração. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Formas De Tratamento. Expressões e 

Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas Oficiais. Modelos e/ou

Documentos utilizados. Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de segurança e higiene do 

trabalho. Lei nº 4.886/65. Lei nº 8.666/93 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

A Psicologia e a Saúde: o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar; concepções de saúde e 

doença. Psicologia Hospitalar: teoria e prática; intervenções do psicólogo nos programas 

ambulatoriais do Hospital Geral. Saúde Mental: conceito de normal e patológico; contribuições da 

psiquiatria, psicologia e psicanálise. Psicopatologia: produção de sintomas, aspectos estruturais e 

cos com crianças, adolescentes e adultos. 

Psicodiagnóstico: a função do diagnóstico, instrumentos disponíveis e suas aplicabilidades 

(entrevistas, testes), diagnóstico diferencial. Modalidades de tratamento com crianças, adolescentes 

s individuais e grupais; critérios de indicação; psicoterapia de grupo, grupos 

operativos, psicoterapia individual, atendimento à família. Abordagem psicanalítica do tratamento 

individual e grupal. Políticas de Saúde (SUS) e propostas para a Saúde Mental. Ética Profissional. 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Morfologia. 

alavras. Significação das Palavras. Classes de Palavras: 

Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e 

Interjeição. Sintaxe: Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação 

Dispositivos de armazenamento. Periféricos de um computador. Configurações básicas do Windows 
10. Aplicativos do Pacote Microsoft Office 2013 (Word, Excel e Power Point). Configuração de 

uso de navegadores. Noções básicas de correio eletrônico 

1. Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. 2. Lógica de argumentação. 3. Diagramas lógicos. 4. Resolução 

e padrões. 6. Avaliação de argumentos por 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

Noções da Administração pública. Noções de Direito Administrativo e Licitações. Noções de Atos 

atos Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos. Controle da 

Administração. Correspondência Oficial. Redação Oficial. Formas De Tratamento. Expressões e 

Vocábulos Latinos de uso frequente nas Comunicações Administrativas Oficiais. Modelos e/ou 

Documentos utilizados. Cuidados com o ambiente de trabalho: Noções de segurança e higiene do 



 

 

 

 

Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Intersetorialidade: conce

relevância para o trabalho no território. Ações Educativas: amamentação, prevenção de drogas, 

doenças crônicas, nutrição, planejamento familiar, educação sexual e prevenção de DST/AIDS. 

Controle Social: participação e mobilização social. Família: conc

Saúde da Criança: cuidados ao recém

desenvolvimento da criança, programa bolsa família, orientações alimentares para a criança. Saúde 

do adolescente: vacinação, sexual

alimentares saudáveis, doenças crônicas, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, saúde do 

homem, saúde da mulher e atenção ao idoso. Saúde mental: ansiedade, depressão e uso abusivo de 

álcool e outras drogas. Violência familiar: violência contra a mulher, a criança, ao adolescente, ao 

idoso e a pessoas portadores de deficiência física ou mental, e suas prevenções. Saúde Bucal: 

cuidados na saúde bucal com criança, adolescentes e adultos. 

animais peçonhentos: dengue, esquistossomose, toxicoplasmose, febre maculosa e raiva. Estratégia 

de Saúde da Família. Noções de Ética e Cidadania. Políticas de Saúde no Brasil 

Diretrizes. 

 

AUXILIAR DE FARMÁCIA 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de 

programação local de saúde, Distritos Sanitários, enfoque estratégico e Normas Gerais de boas 

Práticas de Fabricação. Ética profissional.

 

AUXILIAR DE SALA 

Educação infantil – conceito e objetivos. A criança 

referentes a crianças de zero a 3 anos. Orientações metodológicas. Creche e planejamento: 

organização do tempo e do espaço; rotina diária. Cuidados com a criança: alimentação, higiene, 

saúde e segurança. Atividades lúdica

5/2009 (Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil); Constituição Federal/88 

arts. 6º; 7º – XXV; 24 – XV; 203; 208; 227 

Criança e do Adolescente): 15 a 18

educação infantil. Possibilitar ao aluno a oportunidade de fortalecer seu conhecimento na disciplina 

de PI – por meio do projeto de monitoria. Dar au

mantendo atualizados os materiais didático

estabelecidas no cronograma da disciplina. Ampliar a participação de alunos de graduação no 

processo educacional, nas atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da universidade; Propor 

formas de acompanhamento de alunos que apresentem dificuldades. Melhorias nas Escolas. 

Convivência com os Alunos, Planejamento, Decisões, Equipe, Reforço escolar, Progressão cont

LDBEN nº 9394/96, de 20.12.1996 Acompanhar o processo de Adaptação dos Alunos. Analisar o 

grupo em diferentes contextos.

 

AUXILIAR DE SALA – CUIDADOS DE PNE

Apresentação da estrutura e metodologia que será usada ao longo da formação; transformar em

agente de inclusão a partir do percurso percorrido a evolução do pensamento sobre as pessoas com 

deficiência por meio dos 4 (quatro) paradigmas (exclusão, segregação, integração e inclusão). 

Apresentação do Movimento de Direitos da Pessoa com Deficiênc

direitos, no que tange à legislação no Brasil. Diálogo entre as áreas da Saúde e Educação. 

Acessibilidades, conceito de deficiência e barreiras e sua relação com a acessibilidade. Desenho 

www.idib.org.br 

Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Intersetorialidade: conce

relevância para o trabalho no território. Ações Educativas: amamentação, prevenção de drogas, 

doenças crônicas, nutrição, planejamento familiar, educação sexual e prevenção de DST/AIDS. 

Controle Social: participação e mobilização social. Família: conceito, tipos e estruturas familiares. 

Saúde da Criança: cuidados ao recém-nascido, vacinação, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança, programa bolsa família, orientações alimentares para a criança. Saúde 

do adolescente: vacinação, sexualidade, transtornos alimentares. Saúde do adulto: vacinação, hábitos 

alimentares saudáveis, doenças crônicas, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, saúde do 

homem, saúde da mulher e atenção ao idoso. Saúde mental: ansiedade, depressão e uso abusivo de 

álcool e outras drogas. Violência familiar: violência contra a mulher, a criança, ao adolescente, ao 

idoso e a pessoas portadores de deficiência física ou mental, e suas prevenções. Saúde Bucal: 

cuidados na saúde bucal com criança, adolescentes e adultos. Proliferação de vetores, pragas e 

animais peçonhentos: dengue, esquistossomose, toxicoplasmose, febre maculosa e raiva. Estratégia 

de Saúde da Família. Noções de Ética e Cidadania. Políticas de Saúde no Brasil 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e 

programação local de saúde, Distritos Sanitários, enfoque estratégico e Normas Gerais de boas 

Práticas de Fabricação. Ética profissional. 

conceito e objetivos. A criança – desenvolvimento biopsicossocial. Conteúdos 

referentes a crianças de zero a 3 anos. Orientações metodológicas. Creche e planejamento: 

organização do tempo e do espaço; rotina diária. Cuidados com a criança: alimentação, higiene, 

saúde e segurança. Atividades lúdicas. Brinquedos e brincadeiras de creche; Resolução MEC nº 

5/2009 (Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil); Constituição Federal/88 

XV; 203; 208; 227 – § 1º – I e II; § 2º. Lei Federal nº 8.069/90 (Estat

Criança e do Adolescente): 15 a 18-B, 53 a 59. BRASIL/MEC. Diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil. Possibilitar ao aluno a oportunidade de fortalecer seu conhecimento na disciplina 

por meio do projeto de monitoria. Dar auxílio nas pesquisas de campo ou bibliográficas 

mantendo atualizados os materiais didático-pedagógico. Acompanhar e participar das atividades 

estabelecidas no cronograma da disciplina. Ampliar a participação de alunos de graduação no 

as atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da universidade; Propor 

formas de acompanhamento de alunos que apresentem dificuldades. Melhorias nas Escolas. 

Convivência com os Alunos, Planejamento, Decisões, Equipe, Reforço escolar, Progressão cont

LDBEN nº 9394/96, de 20.12.1996 Acompanhar o processo de Adaptação dos Alunos. Analisar o 

grupo em diferentes contextos. 

CUIDADOS DE PNE 

Apresentação da estrutura e metodologia que será usada ao longo da formação; transformar em

agente de inclusão a partir do percurso percorrido a evolução do pensamento sobre as pessoas com 

deficiência por meio dos 4 (quatro) paradigmas (exclusão, segregação, integração e inclusão). 

Apresentação do Movimento de Direitos da Pessoa com Deficiência e processo de conquista de 

direitos, no que tange à legislação no Brasil. Diálogo entre as áreas da Saúde e Educação. 

Acessibilidades, conceito de deficiência e barreiras e sua relação com a acessibilidade. Desenho 

Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos. Intersetorialidade: conceito e 

relevância para o trabalho no território. Ações Educativas: amamentação, prevenção de drogas, 

doenças crônicas, nutrição, planejamento familiar, educação sexual e prevenção de DST/AIDS. 

eito, tipos e estruturas familiares. 

nascido, vacinação, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança, programa bolsa família, orientações alimentares para a criança. Saúde 

idade, transtornos alimentares. Saúde do adulto: vacinação, hábitos 

alimentares saudáveis, doenças crônicas, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, saúde do 

homem, saúde da mulher e atenção ao idoso. Saúde mental: ansiedade, depressão e uso abusivo de 

álcool e outras drogas. Violência familiar: violência contra a mulher, a criança, ao adolescente, ao 

idoso e a pessoas portadores de deficiência física ou mental, e suas prevenções. Saúde Bucal: 

Proliferação de vetores, pragas e 

animais peçonhentos: dengue, esquistossomose, toxicoplasmose, febre maculosa e raiva. Estratégia 

de Saúde da Família. Noções de Ética e Cidadania. Políticas de Saúde no Brasil – SUS: Princípios e 

Princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

controle e tratamento; Planejamento e 

programação local de saúde, Distritos Sanitários, enfoque estratégico e Normas Gerais de boas 

vimento biopsicossocial. Conteúdos 

referentes a crianças de zero a 3 anos. Orientações metodológicas. Creche e planejamento: 

organização do tempo e do espaço; rotina diária. Cuidados com a criança: alimentação, higiene, 

s. Brinquedos e brincadeiras de creche; Resolução MEC nº 

5/2009 (Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil); Constituição Federal/88 – 

I e II; § 2º. Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 

B, 53 a 59. BRASIL/MEC. Diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil. Possibilitar ao aluno a oportunidade de fortalecer seu conhecimento na disciplina 

xílio nas pesquisas de campo ou bibliográficas 

pedagógico. Acompanhar e participar das atividades 

estabelecidas no cronograma da disciplina. Ampliar a participação de alunos de graduação no 

as atividades relativas ao ensino e na vida acadêmica da universidade; Propor 

formas de acompanhamento de alunos que apresentem dificuldades. Melhorias nas Escolas. 

Convivência com os Alunos, Planejamento, Decisões, Equipe, Reforço escolar, Progressão continuada. 

LDBEN nº 9394/96, de 20.12.1996 Acompanhar o processo de Adaptação dos Alunos. Analisar o 

Apresentação da estrutura e metodologia que será usada ao longo da formação; transformar em um 

agente de inclusão a partir do percurso percorrido a evolução do pensamento sobre as pessoas com 

deficiência por meio dos 4 (quatro) paradigmas (exclusão, segregação, integração e inclusão). 

ia e processo de conquista de 

direitos, no que tange à legislação no Brasil. Diálogo entre as áreas da Saúde e Educação. 

Acessibilidades, conceito de deficiência e barreiras e sua relação com a acessibilidade. Desenho 



 

 

 

 

Universal e as tecnologias assistivas 

das pessoas com deficiência nos espaços comuns. Educação inclusiva, conceito de educação inclusiva 

enquanto concepção de educação. Ideia de Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e sua 

relação com as possibilidades de democratizar o acesso ao currículo. As cinco dimensões da Educação 

Inclusiva (estratégias pedagógicas, famílias, parcerias, políticas públicas e gestão) e sua relação com a 

metodologia de trabalho. Educação física escolar: co

elementos que a compõe. O papel do profissional responsável por essa função na escola e as 

diferenças entre atividades físicas e esportes de alto rendimento. Educação física inclusiva, 

participação de pessoas com deficiência nos esportes e atividades físicas. Identificação, valorização e 

desenvolvimento do potencial de todos os alunos. Diferenciação dos conceitos de Educação Física 

adaptada e Educação Física Inclusiva. Apresentação da matriz de flexibilização

 

 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Boletim de Produção; Métodos de Organização de Filas; Triagem de Pacientes; Conhecimento e 

Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico; Princípios Básicos de 

Esterilização e Desinfecção: Material e Ambiente; Higiene; Conhecimentos e Processamentos da 

Revelação de Radiografia; Processo de Esterilização.

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Resolução de situações-problemas em obras. Questões que simulam as atividades da rotina 

trabalho como medidas, volumes e quantidades. Materiais utilizados em construções. EPIs, noções de

segurança no trabalho, primeiros socorros. Equipamentos que auxiliam no desenvolvimento do 

trabalho. Conservação e manutenção de obras, reparos. Re

perímetro e medida de área. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do 

serviço de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e 

danos; Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de 

Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os 

superiores, com os colegas de tr

deveres do servidor público. Formas de acionamento dos entes públicos de emergência: Pronto 

Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Atribuições do Vigilante. Equipamentos

proteção individual. 

 

ELETRICISTA 

Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. 

Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 

Intensidade de Corrente. Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos. Resistência de um 

Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos 

Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para

suas Funções. 

 

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS

Noções de Arquitetura e Meio Ambiente 

projetos. Conclusão de projetos aprovados 

Edificações – Áreas. Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos 

www.idib.org.br 

Universal e as tecnologias assistivas e como elas se inserem no cotidiano para facilitar a participação 

das pessoas com deficiência nos espaços comuns. Educação inclusiva, conceito de educação inclusiva 

enquanto concepção de educação. Ideia de Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e sua 

lação com as possibilidades de democratizar o acesso ao currículo. As cinco dimensões da Educação 

Inclusiva (estratégias pedagógicas, famílias, parcerias, políticas públicas e gestão) e sua relação com a 

metodologia de trabalho. Educação física escolar: contexto da Educação Física Escolar e quais são os 

elementos que a compõe. O papel do profissional responsável por essa função na escola e as 

diferenças entre atividades físicas e esportes de alto rendimento. Educação física inclusiva, 

s com deficiência nos esportes e atividades físicas. Identificação, valorização e 

desenvolvimento do potencial de todos os alunos. Diferenciação dos conceitos de Educação Física 

adaptada e Educação Física Inclusiva. Apresentação da matriz de flexibilização

 

Boletim de Produção; Métodos de Organização de Filas; Triagem de Pacientes; Conhecimento e 

Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico; Princípios Básicos de 

sinfecção: Material e Ambiente; Higiene; Conhecimentos e Processamentos da 

Revelação de Radiografia; Processo de Esterilização. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - PEDREIRO 

problemas em obras. Questões que simulam as atividades da rotina 

trabalho como medidas, volumes e quantidades. Materiais utilizados em construções. EPIs, noções de

segurança no trabalho, primeiros socorros. Equipamentos que auxiliam no desenvolvimento do 

trabalho. Conservação e manutenção de obras, reparos. Relações Humanas e interpessoais. Noção de

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - VIGIA 

Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do 

serviço de segurança; Segurança no trabalho; Vigilância e proteção do patrimônio público contra 

danos; Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de 

Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os 

superiores, com os colegas de trabalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e 

deveres do servidor público. Formas de acionamento dos entes públicos de emergência: Pronto 

Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Atribuições do Vigilante. Equipamentos

Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. 

Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 

Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos. Resistência de um 

Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos 

Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 

Noções de Arquitetura e Meio Ambiente – Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de 

projetos. Conclusão de projetos aprovados – Recebimento das obras. Habite-se. Condições Gerais das 

Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos 

e como elas se inserem no cotidiano para facilitar a participação 

das pessoas com deficiência nos espaços comuns. Educação inclusiva, conceito de educação inclusiva 

enquanto concepção de educação. Ideia de Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e sua 

lação com as possibilidades de democratizar o acesso ao currículo. As cinco dimensões da Educação 

Inclusiva (estratégias pedagógicas, famílias, parcerias, políticas públicas e gestão) e sua relação com a 

ntexto da Educação Física Escolar e quais são os 

elementos que a compõe. O papel do profissional responsável por essa função na escola e as 

diferenças entre atividades físicas e esportes de alto rendimento. Educação física inclusiva, 

s com deficiência nos esportes e atividades físicas. Identificação, valorização e 

desenvolvimento do potencial de todos os alunos. Diferenciação dos conceitos de Educação Física 

adaptada e Educação Física Inclusiva. Apresentação da matriz de flexibilização de recursos e regras 

Boletim de Produção; Métodos de Organização de Filas; Triagem de Pacientes; Conhecimento e 

Identificação de Equipamentos e Instrumentos de um Consultório Odontológico; Princípios Básicos de 

sinfecção: Material e Ambiente; Higiene; Conhecimentos e Processamentos da 

problemas em obras. Questões que simulam as atividades da rotina diária do 

trabalho como medidas, volumes e quantidades. Materiais utilizados em construções. EPIs, noções de 

segurança no trabalho, primeiros socorros. Equipamentos que auxiliam no desenvolvimento do 

lações Humanas e interpessoais. Noção de 

Procedimentos de Comunicação; Registro de eventos e irregularidades verificadas no turno do 

proteção do patrimônio público contra 

danos; Conhecimento Básico da Função; Fiscalização e Controle de entradas e saídas; Formas de 

Tratamento; Noções de segurança; Noções de Hierarquia; Relações Humanas: Convivência com os 

abalhos e com o público. Noções de Ética Profissional. Direitos e 

deveres do servidor público. Formas de acionamento dos entes públicos de emergência: Pronto 

Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Atribuições do Vigilante. Equipamentos de 

Cargas Elétricas. Condutores e Isolantes. Processos de Eletrização. Unidades de Carga Elétrica. 

Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétricas. Noção de Resistência Elétrica. Circuito Elétrico. 

Potência e Tensão Elétricas. Condutores Elétricos. Resistência de um 

Condutor. Fios e Cabos Condutores usados na Prática. Utilização de Condutores. Fenômenos 

Magnéticos. Ação de um campo Elétrico. Os ímãs. Baterias. Choque Elétrico. Prevenções. Para-Raios e 

Planejamento. Condicionantes. Licença e Aprovação de 

se. Condições Gerais das 

Classificação dos compartimentos. Circulação em um mesmo nível. Elementos 



 

 

 

 

básicos de projeto – Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura 

Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de constru

Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de 

Construção – Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. Concreto simples. Madeira. 

Aço. Execução de obras – Armação. Concretagem. Ferramentas. Met

e volumes. Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais 

potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos 

abastecimento de água. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Conhecimentos de elaboração de 

correspondências, protocolos e notas fiscais. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle de 

estoque de materiais nas obras particulares. Definições, políticas e cuidados ético

fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000); Estatuto das Cidades (Lei n.º 

10.257, de 10 de julho de 2001); Noções de Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa 

do Consumidor.  

MONITOR DE TRANSPORTES 

Disciplina e vigilância dos alunos. Controle e movimentação do aluno. Relacionamento Interpessoal. 

Observação e orientação dos setores. Comportamento dos alunos. Primeiros socorros aos alunos. 

Formas de contato e de ação junto a entes de

Bombeiros. Sinalização de trânsito, uso do cinto de segurança. Código de Trânsito Brasileiro 

Condução De Escolares – artigos: 136 ao 139. Conhecimentos e manuseio de extintor de incêndio. A 

segurança do aluno durante o transporte escolar. Orientação dos alunos sobre regras e 

procedimentos. Cumprimento de horários. Contagem e conferência dos alunos. Regras de 

comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional. Lei nº 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e Adolescente. 

 

MOTORISTA (CATEGORIA B) 

Legislação de trânsito, Regras de circulação e Direção defensiva, velocidade das vias, infrações do 

trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Noções do funcionamento do veículo. Re

meio ambiente. Velocidade máxima permitida. Parada obrigatória. Cuidados gerais ao volante. 

Direção defensiva, convívio social no trânsito. Ética profissional. Regras de preferência, veículos que 

gozam de preferência e livre circulação, manobras 

método preventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de trânsito, Lei nº. 9.503, de 23/09/97 e 

demais alterações (Código de Trânsito Brasileiro), Resoluções do CONTRAN, primeiros socorros; 

conceito de mecânica básica e funcionamento de veículos, bem como funções de suas partes. 

Cidadania e Meio Ambiente. Conhecimentos de operacionalização de trator. Legislação de trânsito 

Código Nacional de Trânsito. Placas de sinalização. Noções de manutenção e conse

Manutenção periódica. Sistema de freios e defeitos simples do sistema elétrico. Engrenagens. 

Simbologia. Noções de Educação de Trânsito. Direção Defensiva. Segurança no trabalho e prevenção 

de acidentes e incêndios. 

 

MOTORISTA (CATEGORIA D) 

Legislação de trânsito, Regras de circulação e Direção defensiva, velocidade das vias, infrações do 

trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Noções do funcionamento do veículo. Respeito ao 

meio ambiente. Velocidade máxima permitida. Parada ob

Direção defensiva, convívio social no trânsito. Ética profissional. Regras de preferência, veículos que 

gozam de preferência e livre circulação, manobras e conversões. Conceito e definição, classificação, o 

método preventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de trânsito, Lei nº. 9.503, de 23/09/97 e 

demais alterações (Código de Trânsito Brasileiro), Resoluções do CONTRAN, primeiros socorros; 

www.idib.org.br 

Plantas. Cortes. Fachadas. Desenho de arquitetura – Símbolos e Convenções. 

Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de constru

Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de 

Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. Concreto simples. Madeira. 

Armação. Concretagem. Ferramentas. Metragem. Cálculos simples de áreas 

e volumes. Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais 

potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos 

. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Conhecimentos de elaboração de 

correspondências, protocolos e notas fiscais. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle de 

estoque de materiais nas obras particulares. Definições, políticas e cuidados ético

fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000); Estatuto das Cidades (Lei n.º 

10.257, de 10 de julho de 2001); Noções de Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa 

 DE ALUNOS 

Disciplina e vigilância dos alunos. Controle e movimentação do aluno. Relacionamento Interpessoal. 

Observação e orientação dos setores. Comportamento dos alunos. Primeiros socorros aos alunos. 

rmas de contato e de ação junto a entes de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros. Sinalização de trânsito, uso do cinto de segurança. Código de Trânsito Brasileiro 

artigos: 136 ao 139. Conhecimentos e manuseio de extintor de incêndio. A 

aluno durante o transporte escolar. Orientação dos alunos sobre regras e 

procedimentos. Cumprimento de horários. Contagem e conferência dos alunos. Regras de 

comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional. Lei nº 

Estatuto da Criança e Adolescente.  

 

Legislação de trânsito, Regras de circulação e Direção defensiva, velocidade das vias, infrações do 

trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Noções do funcionamento do veículo. Re

meio ambiente. Velocidade máxima permitida. Parada obrigatória. Cuidados gerais ao volante. 

Direção defensiva, convívio social no trânsito. Ética profissional. Regras de preferência, veículos que 

gozam de preferência e livre circulação, manobras e conversões. Conceito e definição, classificação, o 

método preventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de trânsito, Lei nº. 9.503, de 23/09/97 e 

demais alterações (Código de Trânsito Brasileiro), Resoluções do CONTRAN, primeiros socorros; 

mecânica básica e funcionamento de veículos, bem como funções de suas partes. 

Cidadania e Meio Ambiente. Conhecimentos de operacionalização de trator. Legislação de trânsito 

Código Nacional de Trânsito. Placas de sinalização. Noções de manutenção e conse

Manutenção periódica. Sistema de freios e defeitos simples do sistema elétrico. Engrenagens. 

Simbologia. Noções de Educação de Trânsito. Direção Defensiva. Segurança no trabalho e prevenção 

 

Legislação de trânsito, Regras de circulação e Direção defensiva, velocidade das vias, infrações do 

trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Noções do funcionamento do veículo. Respeito ao 

meio ambiente. Velocidade máxima permitida. Parada obrigatória. Cuidados gerais ao volante. 

Direção defensiva, convívio social no trânsito. Ética profissional. Regras de preferência, veículos que 

gozam de preferência e livre circulação, manobras e conversões. Conceito e definição, classificação, o 

ventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de trânsito, Lei nº. 9.503, de 23/09/97 e 

demais alterações (Código de Trânsito Brasileiro), Resoluções do CONTRAN, primeiros socorros; 

Símbolos e Convenções. 

Formatos. Desenho topográfico. Projeto de Reforma e Modificação. Elementos de construção – 

Fundações. Paredes. Coberturas. Revestimentos. Estruturas. Noções Básicas dos Materiais de 

Argamassas. Materiais cerâmicos. Materiais betuminosos. Concreto simples. Madeira. 

ragem. Cálculos simples de áreas 

e volumes. Instalações Elétricas Prediais. Instalações Hidráulicas Prediais – Instalações de água 

potável. Instalações de esgotos sanitários. Instalações de águas pluviais. Serviços públicos – Redes de 

. Redes de esgoto. Redes de águas pluviais. Conhecimentos de elaboração de 

correspondências, protocolos e notas fiscais. Zelo pelo patrimônio público. Noções de controle de 

estoque de materiais nas obras particulares. Definições, políticas e cuidados éticos da profissão de 

fiscal. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000); Estatuto das Cidades (Lei n.º 

10.257, de 10 de julho de 2001); Noções de Segurança do Trabalho. Noções sobre o Código de Defesa 

Disciplina e vigilância dos alunos. Controle e movimentação do aluno. Relacionamento Interpessoal. 

Observação e orientação dos setores. Comportamento dos alunos. Primeiros socorros aos alunos. 

cia: Pronto Socorro, Polícia Militar e Corpo de 

Bombeiros. Sinalização de trânsito, uso do cinto de segurança. Código de Trânsito Brasileiro - Da 

artigos: 136 ao 139. Conhecimentos e manuseio de extintor de incêndio. A 

aluno durante o transporte escolar. Orientação dos alunos sobre regras e 

procedimentos. Cumprimento de horários. Contagem e conferência dos alunos. Regras de 

comportamento no ambiente de trabalho, regras básicas de comportamento profissional. Lei nº 

Legislação de trânsito, Regras de circulação e Direção defensiva, velocidade das vias, infrações do 

trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Noções do funcionamento do veículo. Respeito ao 

meio ambiente. Velocidade máxima permitida. Parada obrigatória. Cuidados gerais ao volante. 

Direção defensiva, convívio social no trânsito. Ética profissional. Regras de preferência, veículos que 

e conversões. Conceito e definição, classificação, o 

método preventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de trânsito, Lei nº. 9.503, de 23/09/97 e 

demais alterações (Código de Trânsito Brasileiro), Resoluções do CONTRAN, primeiros socorros; 

mecânica básica e funcionamento de veículos, bem como funções de suas partes. 

Cidadania e Meio Ambiente. Conhecimentos de operacionalização de trator. Legislação de trânsito – 

Código Nacional de Trânsito. Placas de sinalização. Noções de manutenção e conservação de veículos. 

Manutenção periódica. Sistema de freios e defeitos simples do sistema elétrico. Engrenagens. 

Simbologia. Noções de Educação de Trânsito. Direção Defensiva. Segurança no trabalho e prevenção 

Legislação de trânsito, Regras de circulação e Direção defensiva, velocidade das vias, infrações do 

trânsito, pontuações, categorias de habilitações. Noções do funcionamento do veículo. Respeito ao 

rigatória. Cuidados gerais ao volante. 

Direção defensiva, convívio social no trânsito. Ética profissional. Regras de preferência, veículos que 

gozam de preferência e livre circulação, manobras e conversões. Conceito e definição, classificação, o 

ventivo, fatores que geram acidentes. Sinais de trânsito, Lei nº. 9.503, de 23/09/97 e 

demais alterações (Código de Trânsito Brasileiro), Resoluções do CONTRAN, primeiros socorros; 



 

 

 

 

conceito de mecânica básica e funcionamento de veículos, bem como funções d

Cidadania e Meio Ambiente. Conhecimentos de operacionalização de trator. Legislação de trânsito 

Código Nacional de Trânsito. Placas de sinalização. Noções de manutenção e conservação de veículos. 

Manutenção periódica. Sistema de freios e d

Simbologia. Noções de Educação de Trânsito. Direção Defensiva. Segurança no trabalho e prevenção 

de acidentes e incêndios. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

Código de Trânsito Brasileiro: Categoria de habilitação e rel

Documentação exigida para condutor e veículo; Sinalização viária; Infrações, crimes de trânsito e 

penalidades; Regras gerais de estacionamento, parada e circulação; Legislação específica para 

veículos de emergência; Responsabi

responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB. Regras de direção defensiva: Acidente evitável 

ou não evitável; Como ultrapassar e ser ultrapassado; O acidente de difícil identificação da causa; 

Como evitar acidentes com outros veículos; Como evitar acidentes com pedestres e outros 

integrantes do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); A importância de ver e ser visto; A 

importância do comportamento seguro na condução de veículos especi

seguro e comportamento de risco 

condutor, consequências da ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias psicoativas. 

Noções de Primeiros Socorros: Primeiras provid

enfermo; Sinalização do local de acidente; Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 

concessionária da via e outros; Verificação das condições gerais de vítima de acidente ou enferma; 

Cuidados com a vítima ou enfermo (o que não fazer). Respeito ao Meio Ambiente: O veículo como 

agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental causada 

por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça); Emissão sonor

preventiva do veículo para preservação do meio ambiente. Relacionamento Interpessoal: 

Comportamento solidário no trânsito; Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores 

do processo de circulação; Respeito às normas estabelecidas p

agentes de fiscalização de trânsito; Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários 

(pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias e outras condições).

 

SECRETÁRIO ESCOLAR 

O trabalho de escrituração escolar. Diários de classe. Histórico escolar. Organização de matrícula, 

transferência, classificação, reclassificação, transferências. Plano e quadro curricular. Regimento 

escolar e a educação como direito: acesso, permanência e sucesso do aluno na e

Pessoas com Deficiência. Diretrizes Curriculares para a Educação Básica. Marcos Teóricos e 

regulatórios da educação básica: legislações e políticas. BNCC 

  

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Agricultura Geral. Meio Ambi

Topografia. Morfologia e Fisiologia vegetal. Desenho e Construções rurais. Edafologia e fertilidade do 

solo. Mecanização Agrícola. Irrigação e Drenagem. Horticultura. Agro industrialização d

Origem Vegetal. Fruticultura. Olericultura. Climatologia. Forragicultura. Culturas para Produção de 

Biocombustíveis. Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças. Culturas Anuais e Perenes, Conhecimentos 

Gerais de Zootecnia, Silvicultura, Gestão Rural

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
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conceito de mecânica básica e funcionamento de veículos, bem como funções d

Cidadania e Meio Ambiente. Conhecimentos de operacionalização de trator. Legislação de trânsito 

Código Nacional de Trânsito. Placas de sinalização. Noções de manutenção e conservação de veículos. 

Manutenção periódica. Sistema de freios e defeitos simples do sistema elétrico. Engrenagens. 

Simbologia. Noções de Educação de Trânsito. Direção Defensiva. Segurança no trabalho e prevenção 

Código de Trânsito Brasileiro: Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; 

Documentação exigida para condutor e veículo; Sinalização viária; Infrações, crimes de trânsito e 

penalidades; Regras gerais de estacionamento, parada e circulação; Legislação específica para 

veículos de emergência; Responsabilidades do condutor de veículo de emergência; A 

responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB. Regras de direção defensiva: Acidente evitável 

ou não evitável; Como ultrapassar e ser ultrapassado; O acidente de difícil identificação da causa; 

vitar acidentes com outros veículos; Como evitar acidentes com pedestres e outros 

integrantes do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); A importância de ver e ser visto; A 

importância do comportamento seguro na condução de veículos especializados; Comportamento 

seguro e comportamento de risco – diferença que pode poupar vidas; Estado físico e mental do 

condutor, consequências da ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias psicoativas. 

Noções de Primeiros Socorros: Primeiras providências quanto à vítima de acidente, ou passageiro 

enfermo; Sinalização do local de acidente; Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 

concessionária da via e outros; Verificação das condições gerais de vítima de acidente ou enferma; 

s com a vítima ou enfermo (o que não fazer). Respeito ao Meio Ambiente: O veículo como 

agente poluidor do meio ambiente; Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental causada 

por veículos; Emissão de gases; Emissão de partículas (fumaça); Emissão sonor

preventiva do veículo para preservação do meio ambiente. Relacionamento Interpessoal: 

Comportamento solidário no trânsito; Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores 

do processo de circulação; Respeito às normas estabelecidas para segurança no trânsito; Papel dos 

agentes de fiscalização de trânsito; Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários 

(pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias e outras condições).

ação escolar. Diários de classe. Histórico escolar. Organização de matrícula, 

transferência, classificação, reclassificação, transferências. Plano e quadro curricular. Regimento 

escolar e a educação como direito: acesso, permanência e sucesso do aluno na e
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Comportamento solidário no trânsito; Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores 

ara segurança no trânsito; Papel dos 

agentes de fiscalização de trânsito; Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários 

(pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias e outras condições). 
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cirúrgico, central de material e esterilização. 10. Sinais vitais. 11. Prevenção e controle de infecção 
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Assistência de enfermagem nas eliminações. 16. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e 

agonizantes e preparo do corpo após a morte. 17. Medidas terapêuticas. 18. Tratamento por via 
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21. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em 
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Tratamento e assistência em: clín
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LÍNGUA PORTUGUESA  
Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Morfologia. 
Componentes de um Vocábulo. Formação das Palavras. Significação das Palavras. Classes de Palavras: 
Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, P
Interjeição. Sintaxe: Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação 
de Texto. Ortografia.  
 
RACIOCÍNIO LÓGICO  
1. Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. 2. Lógica de argumenta
de situações-problema. 5. Reconhecimento de sequências e padrões. 6. Avaliação de argumentos por 
diagramas de conjuntos.  
 
CONHECIMENTOS GERAIS PARA 
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 

sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável e ecologia, suas inter

 

 

www.idib.org.br 

1. Fundamentos de enfermagem. 2. Lei do exercício profissional. 3. Ética profissional.4. Noções de 

farmacologia. 5. Admissão, transferência, alta, óbito. 6. Assistência de enfermagem a

7. Enfermagem nos exames complementares. 8. Prontuário médico, anotações e registros. 9. Centro 

cirúrgico, central de material e esterilização. 10. Sinais vitais. 11. Prevenção e controle de infecção 

hospital. 12. Assepsia da unidade e do paciente. 13. Medidas de conforto. 14. Higiene corporal. 15. 

Assistência de enfermagem nas eliminações. 16. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e 

agonizantes e preparo do corpo após a morte. 17. Medidas terapêuticas. 18. Tratamento por via 

atória. 19. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. 20. Noções de primeiros socorros. 

21. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em 

parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto 

agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, 

hemorragia digestiva, intoxicação exógena. 22. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. 23. 

Tratamento e assistência em: clínica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. 24. Ações 

básicas em saúde pública: imunização e vigilância epidemiológica. 25. Humanização da Assistência

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Morfologia. 
Componentes de um Vocábulo. Formação das Palavras. Significação das Palavras. Classes de Palavras: 
Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e 
Interjeição. Sintaxe: Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação 

1. Raciocínio lógico. Estruturas lógicas. 2. Lógica de argumentação. 3. Diagramas lógicos. 4. Resolução 
problema. 5. Reconhecimento de sequências e padrões. 6. Avaliação de argumentos por 

GERAIS PARA O CARGO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS –
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 

sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fundamentos de enfermagem. 2. Lei do exercício profissional. 3. Ética profissional.4. Noções de 

farmacologia. 5. Admissão, transferência, alta, óbito. 6. Assistência de enfermagem ao exame físico. 

7. Enfermagem nos exames complementares. 8. Prontuário médico, anotações e registros. 9. Centro 

cirúrgico, central de material e esterilização. 10. Sinais vitais. 11. Prevenção e controle de infecção 

aciente. 13. Medidas de conforto. 14. Higiene corporal. 15. 

Assistência de enfermagem nas eliminações. 16. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e 

agonizantes e preparo do corpo após a morte. 17. Medidas terapêuticas. 18. Tratamento por via 

atória. 19. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. 20. Noções de primeiros socorros. 

21. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em 

lico, estado de coma, infarto 

agudo do miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, 

cirúrgica: sinais e sintomas. 23. 

ica médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. 24. Ações 

básicas em saúde pública: imunização e vigilância epidemiológica. 25. Humanização da Assistência 

CONTEÚDO COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Fonética. Encontros Vocálicos e Consonantais. Sílaba e Tonicidade. Divisão Silábica. Morfologia. 
Componentes de um Vocábulo. Formação das Palavras. Significação das Palavras. Classes de Palavras: 

ronome, Verbo, Advérbio, Preposição, Conjunção e 
Interjeição. Sintaxe: Concordância Nominal e Concordância Verbal. Acentuação Gráfica. Interpretação 

ção. 3. Diagramas lógicos. 4. Resolução 
problema. 5. Reconhecimento de sequências e padrões. 6. Avaliação de argumentos por 

– LIMPEZA E COZINHA  
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, 

sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 



 

 

 

 

 

As Provas serão aplicadas no 

atendendo o Quadro PREVISTO

 

PROVA TURNO: 

19 de abril de 2020 

(domingo) 

Cargos de 

Cargo de 

Poderá a Comissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, 

de aplicação das provas.  
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ANEXO V 

As Provas serão aplicadas no dia 07 de junho de 2020 nos turnos da manhã (09h)

PREVISTO abaixo: 

TURNO: MANHÃ (09h) TURNO: 

Cargos de Nível Superior 

Cargo de Nível Fundamental 
Cargos de 

omissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, alterar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manhã (09h) e tarde (15h), 

TURNO: TARDE (15h) 

Cargos de Nível Médio 

alterar os dias e os horários 



 

 

 

 

 

REQUE

Eu __________________________

CPF nº __________________

INSCRIÇÃO do Concurso Público da Prefeitura Municipa

__________________________________

________________, de acordo com o Edital 

 

a) O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Pro

CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que se declarar 

membro de família de baixa renda, nos termos da legislação vigente. 

Nº.NIS:  
 

 

DATA DE NASC.: 
 

NOME DA MÃE:  

 

 

(    ) Declaração de que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, 

de 26 de junho de 2007; 

(     ) Indicação do Número de Identificação Social (NIS), at

É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos formulários e 
documentação em conformidade com o Edital Normativo. 

 

Todos os documentos entregues serão analisados posteriormente pela banca e
que emitirá relatório com situação preliminar do candidato. 

_______________________________, ______

_________________________________________________ 
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ANEXO VII 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu ______________________________________________________________________________, 

º ___________________________________, venho requerer a ISENÇÃO DA TAXA DE 

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Groaíras/CE

________________________________________________________________________, inscrição Nº 

________________, de acordo com o Edital nº 001/2020, conforme abaixo:  

a) O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que se declarar 

membro de família de baixa renda, nos termos da legislação vigente. Preenchimento obrigatório 

CPF:  

RG: DATA EXP.: 

 

Documentos necessários:   

(    ) Declaração de que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, 

(     ) Indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;   

 

 

 

É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos formulários e 
documentação em conformidade com o Edital Normativo.  

Todos os documentos entregues serão analisados posteriormente pela banca e
que emitirá relatório com situação preliminar do candidato.  

 

_______________________________, ______ de _____________________ de 2020

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do (a) requerente  

RIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO  

__________________________, 

ISENÇÃO DA TAXA DE 

l de Groaíras/CE, para o cargo de 

___________, inscrição Nº 

 

gramas Sociais do Governo Federal – 

CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e que se declarar 

Preenchimento obrigatório  

 

UF.:  

 

(    ) Declaração de que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, 

ribuído pelo CadÚnico;    

É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dos formulários e o envio da 

Todos os documentos entregues serão analisados posteriormente pela banca examinadora do IDIB, 

de _____________________ de 2020.  

_________________________________________________  


