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EDITAL N.º 01/2008 
 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE 
NÍVEL FUNDAMENTAL NA ÁREA DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, OBRAS e DO QUADRO 
GERAL 
 
O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES por meio da Secretaria Municipal de 
Administração,torna público nos termos da Lei Orgânica do Município, a realização de 
concurso público de provas para provimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva em cargos de nível superior, médio e fundamental discriminados no ANEXO 
I, mediante as condições estabelecidas neste edital e em consonância com Lei 
Federal, Estadual e Municipal e demais Legislação disciplinadoras. 
  
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O concurso será regido por este edital e executado pelo Instituto Cidades Brasil – 
ICB. 
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes 
fases: 
a) exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, 
de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e 
b) prova prática para os cargos de motorista. 
1.3 O concurso será realizado na cidade de Anchieta/ES. 
1.3.1 Em face da indisponibilidade de locais suficientes na cidade para realização das 
provas, devidamente comprovada pelo Intituto Cidades Brasil e pela Prefeitura 
Municipal de Anchieta, estas poderão ser realizadas em datas diferentes, em 
calendário a ser divulgado. 
 
2 DOS CARGOS 

2.1. O Anexo I apresenta os cargos objeto do Concurso Público e especifica o 
número de vagas, cadastro de reserva, carga horária semanal de trabalho, o 
vencimento básico, atribuições sumárias, pré-requisitos exigidos. 
2.2. O Anexo II apresenta os conteúdos programáticos a serem exigidos na Prova 
Objetiva e as provas do concurso (matérias). 
2.3. O Edital completo do presente Concurso Público encontra-se disponível no 
endereço eletrônico http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br.  
2.4 Os candidatos aprovados neste concurso exercerão suas atividades na Secretaria 
Municipal de Saúde, Educação, Obras e Administração. 
2.5 Os candidatos aprovados para os cargos da Secretaria Municipal de Saúde, com 
carga horária de 20 e 40 horas semanais, 24 horas plantonistas e plantão de 12/36 
exercerão suas atividades em todas as Unidades e Serviços de Saúde do referido 
órgão, podendo atuar em regime especial de trabalho (plantão), diurno e/ou 
noturno, de acordo com as necessidades e interesse do serviço. 
 
3 DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1 Ficam reservados 5% (cinco) das vagas de cada cargo, oferecidas no presente 
Edital, para os candidatos portadores de necessidades especiais, cujas atribuições 
sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores.  As vagas previstas 
serão providas de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Anchieta. 
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3.1.1. Considera-se portador de deficiência o candidato que se enquadrar nas 
categorias discriminadas no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
com redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que 
participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, 
considerando as condições especiais previstas neste Edital, na Lei Federal nº7.853, 
de 24 de outubro de 1989. 
3.1.2. Às pessoas portadoras de deficiência é garantido o direito de se inscreverem 
neste Concurso, desde que as atribuições e as aptidões específicas estabelecidas 
para o cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 
3.1.3 O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de 
condições com os demais candidatos. 
3.2 Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; 
b) encaminhar laudo médico, original ou cópia autenticada, emitido nos últimos seis 
meses, atestando a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, bem 
como à provável causa da deficiência, na forma do subitem 3.2.1. 
3.2.1 O candidato deficiente deverá encaminhar o laudo médico (original ou cópia 
autenticada) referido na alínea “b” do subitem 3.2, via SEDEX, postado 
impreterivelmente até o dia 05 de maio de 2008, para o Istituto Cidades Brasil – 
Concurso Município de Anchieta/ES (LAUDO MÉDICO), Rua Major Clarindo 
Fundão, n˚156, Edf. London Tower, sala 607 - Praia do Canto – CEP: 
29.055.110 - Vitória/ES. 
3.2.1.1 O fornecimento do laudo médico, por qualquer via, é de responsabilidade 
exclusiva do candidato. O Instituto Cidades Brasil e a Prefeitura Municipal de 
Anchieta não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada 
do laudo a seu destino. 
3.3 O candidato deficiente poderá requerer, na forma do subitem 6.9 deste edital, 
atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, 
indicando as condições de que necessita para a realização destas. 
3.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada) terá validade somente para este 
concurso público e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 
desse laudo.  
3.4.1 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na 
condição de deficiente será divulgada no endereço eletrônico  
http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br  no edital de divulgação de locais e 
horários de realização das provas. 
3.4.1.1 O candidato disporá de dois dias contados a partir da divulgação da relação 
citada no subitem anterior para contestar as razões do indeferimento pessoalmente 
no seguinte endereço: Rodovia do Sol, nº 1.620, Vila Residencial Samarco, 
Anchieta/Espírito Santo – Antigo Ginásio de Esporte ao lado da Prefeitura 
de Anchieta, atual pavilhão de Ensino Tecnológico de Anchieta. Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
3.5 A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a perda do direito ao 
pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às 
condições especiais necessárias. 
3.6 Os candidatos que se declararem deficientes, se não eliminados no concurso, 
serão convocados para se submeter à perícia médica a ser promovida por equipe 
multiprofissional designada pelo Município de Anchieta, que verificará sobre a sua 
qualificação como deficiente ou não, bem como sobre a incompatibilidade 
entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada. 
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3.7 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico 
que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças, bem como à 
provável causa da deficiência. 
3.8 A não-observância do disposto no subitem 3.7, a reprovação na perícia médica 
ou o não-comparecimento à perícia acarretará a perda do direito às vagas 
reservadas aos candidatos em tais condições. 
3.9 O candidato deficiente reprovado na perícia médica por não ter sido considerado 
deficiente, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral 
por cargo. 
3.10 O candidato deficiente reprovado na perícia médica em virtude de 
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será eliminado do 
concurso. 
3.11 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem deficientes, se não 
eliminados no concurso e aprovados na perícia médica, terão seus nomes publicados 
em lista à parte e, caso obtenham classificação necessária, figurarão também na 
lista de classificação geral por cargo. 
3.12 As vagas definidas no subitem 3.1 que não forem providas por falta de 
candidatos deficientes aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação por cargo. 
 
4 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 
4.1 Ser aprovado no concurso público. 
4.2 O provimento dos cargos obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, às 
disposições legais pertinentes e aos demais requisitos mencionados no ANEXO I 
deste Edital. 
4.3. O candidato deve atender às seguintes condições, quando de sua convocação: 
a) ter nacionalidade brasileira ou gozar das prerrogativas dos Decretos No 70.391/72 

e artigo 12, parágrafo 1o da Constituição Federal; 
b) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos; 
c) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino; 
d) achar-se em pleno gozo de seus direitos políticos; 
e) não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
f) comprovar a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual se 

inscreveu, conforme disposto em legislação própria; 
g) comprovar inscrição no Conselho Regional de Classe para os cargos que assim o 

exigir;  
h) ter aptidão física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite para o 

exercício das funções do cargo para o qual concorre; 
i) ter idade mínima de 18 anos; 
j) possuir carteirade Habilitação na classe em que se inscreveu no concurso para o 

cargo de Motorista.  
4.4. A posse de candidato aprovado dependerá de: 
a) comprovação de cumprimento de todos os requisitos exigidos nas normas do 

Concurso Público, importando sua não apresentação em insubsistência de 
inscrição e nulidade da aprovação; 

b) atestado de sanidade física e mental para o perfeito exercício das funções 
inerentes ao cargo, emitida por Junta Médica da Prefeitura Municipal de Anchieta, 
considerando-se que a inaptidão para o exercício do cargo implica automática 
eliminação do candidato do Concurso Público; 

c) compatibilidade de horário, em caso de acumulação legal. 
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d) Cumprir as determinações deste edital. 
 
5 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
5.1 As inscrições deverão ser efetuadas somente via Internet, conforme 
procedimentos especificados neste Edital. 
5.2 Será admitida a inscrição exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico 
http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br  , solicitada no período entre 10 horas do 
dia 15 de abril de 2008 e 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril de 2008, 
observado o horário oficial de Brasília/DF. 
5.3. Taxas de Inscrição: 
a) nível superior: R$ 50,00 ( cinquenta reais) 
b) nível médio: R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 
c) nível fundamental: R$ 27,00 (vinte e sete reais)  
5.4 São requisitos para a inscrição no Concurso: 
a) ser brasileiro, ter completado 18 (dezoito) anos na data da nomeação, estar em 
dia com as obrigações militares e eleitorais; 
b) possuir o requisito mínimo exigido para o cargo e possuir registro no respectivo 
Conselho de Classe, quando o cargo exigir; 
c) conhecer e estar de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 
5.5 O candidato só poderá se inscrever para um cargo objeto deste Concurso 
oferecido neste Edital, pois as provas poderão ser aplicadas no mesmo dia. 
5.5.1 O candidato que se inscrever para um dos cargo objeto deste Concurso 
Público, não poderá se inscrever para outro cargo oferecido nos Editais de Concurso 
Público 01 e 02/2008, desta Municipalidade, pois as provas poderão ser aplicadas, 
também, no mesmo dia. 
5.6 O Edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico 
http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br . 
5.7  As inscrições deferidas não eximem o candidato de comprovar, quando 
solicitado, o atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste 
Edital, incluindo a apresentação de documentos originais para conferência. 
5.8 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
5.9 São de responsabilidade exclusiva do candidato: identificar corretamente o seu 
local de realização das provas, em cada uma das etapas, e comparecer no horário 
determinado. 
5.10 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, 
dispondo a Prefeitura Municipal de Anchieta do direito de excluir do concurso o 
candidato que preenchê-la com dados incorretos, incompletos, rasurados e não 
verdadeiros. 
5.11 O Instituto Cidades Brasil e a Prefeitura Municipal de Anchieta não se 
responsabilizarão 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 que impossibilitem a transferência de dados. 
5.12 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de 
Boleto Bancário emitido no momento da inscrição. 
5.13 O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br e deverá ser impresso para o pagamento 
da taxa de inscrição imediatamente após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição online. 
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5.14  A taxa de inscrição deverá ser recolhida em qualquer estabelecimento 
bancário até a data do vencimento determinada no boleto bancário em favor do 
INSTITUTO CIDADES BRASIL, e com vencimento final dia 02 de maio de 2008 
somente no Banco BRADESCO. 
5.15 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 02 de maio de 
2008. 
5.16 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de 
pagamento da taxa de inscrição. 
5.17 O comprovante de inscrição do candidato inscrito no período estabelecido neste 
edital estará disponível no endereço eletrônico http://www.institutocidadesbrasil-
es.org.br, após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento que, junto com o documento de identidade, 
possibilitará seu acesso ao local de realização das provas. No Cartão de Inscrição 
haverá especificação de data, local e horário da realização das provas. 
5.18 Para os candidatos que não conseguirem acesso à Internet, o Instituto Cidades 
Brasil e a Prefeitura Municipal de Anchieta disponibilizarão posto de inscrição com 
computadores, no período de 15 a 30 de abril de 2008 (exceto sábado, domingo e 
feriado), das 09:00 horas às 17:00 horas, na sede da Prefeitura, na  Rodovia do 
Sol, nº 1.620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/Espírito Santo – Antigo 
Ginásio de Esporte ao lado da Prefeitura de Anchieta, atual pavilhão de 
Ensino Tecnológico de Anchieta. 
5.19 A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por procurador formalmente constituído 
com poderes específicos. 
5.20 No ato da inscrição, o candidato receberá senha e login e no período a ser 
divulgado, o candidato deverá comparecer ao local de inscrição, para receber seu 
Cartão de Inscrição que, junto com o documento de identidade, possibilitará seu 
acesso ao local de realização das provas.  
5.21 No Cartão de Inscrição haverá especificação de data, local e horário de 
realização das provas. 
 
6.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO 
PÚBLICO 
6. 1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato 
deverá optar pelo cargo. Uma vez efetivada a inscrição não será permitida, em 
hipótese alguma, a sua alteração. 
6.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via 
correio eletrônico. 
6.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para 
outros concursos. 
6.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível os números de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF), de Identidade (RG) e o endereço do candidato.  
6.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o Instituto Cidades Brasil e a Prefeitura 
Municipal de Anchieta o direito de excluir do concurso público aquele que não 
preencher o formulário de forma completa e correta. 
6.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em 
hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da 
Administração Pública. 
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6.7 Haverá isenção de pagamento do valor da inscrição para o candidato que não 
mantém qualquer espécie de vínculo de trabalho ou emprego ou que percebe 
mensalmente até 01(um) salário mínimo. 
6.7.1 O interessado que atender os requisitos dos dispositivos citados no subitem 
anterior e desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público 
deverá comparecer no endereço Rodovia do Sol, nº1.620, Vila Residencial Samarco, 
Anchieta/Espírito Santo – Antigo Ginásio de Esporte ao lado da Prefeitura de 
Anchieta, atual pavilhão de Ensino Tecnológico de Anchieta, no período de 15 a 22 
de abril de 2008, das 09:00 às 17:00 horas, e requerer a isenção, preenchendo 
devidamente o formulário que será disponibilizado ao candidato, instruindo-o com os 
seguintes documentos: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original); 
b) Cópias autenticadas das páginas da Carteira contendo fotografia, identificação do 
candidato e contrato de trabalho; 
c) No caso de servidor público Certidão expedida pelo órgão público atestando data 
de nomeação, cargo e salário. 
6.7.2 As informações prestadas no formulário, bem como a documentação 
apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este, por 
qualquer falsidade. 
6.7.3 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato 
que não atender as normas deste Edital. 
6.7.4 Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos 
documentos comprobatórios, a complementação da documentação bem como 
revisão e/ou recurso. 
6.7.5 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via 
postal, via fax ou via correio eletrônico. 
6.7.6 Os pedidos de isenção serão analisados e julgados pela Prefeitura Municipal de 
Anchieta. 
6.7.7 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 30 de abril 
de 2008, no endereço eletrônico http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br, e 
publicada na Imprensa Oficial do Município. 
6.7.8 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a 
sua inscrição no concurso, deverão pagar o boleto Bancário impresso no momento da 
inscrição, até o dia 02 de maio de 2008, conforme procedimentos descritos neste 
edital. 
6.7.9 O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no item anterior 
estará automaticamente excluído do concurso público. 
6.8 O comprovante de inscrição e o documento de Identidade do candidato deverão 
ser mantidos em poder do candidato e apresentados nos locais de realização das 
provas. 
6.9 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de atendimento especial 
para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos 
especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 05 de maio de 2008, 
impreterivelmente, via SEDEX, para a Rua Major Clarindo Fundão, n˚156, Edf. 
London Tower, sala 607 - Praia do Canto – CEP: 29.055.110 - Vitória/ES, laudo 
médico (original ou cópia autenticada) que justifique o atendimento especial 
solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. A solicitação de 
condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
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6.9.1. O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto Cidades Brasil e a Prefeitura 
Municipal de Anchieta não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que 
impeça a chegada do laudo a seu destino. 
6.10 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 
provas, além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 
realizará as provas. 
6.11 O laudo médico (original ou cópia autenticada) valerá somente para este 
concurso, não será devolvido e não serão fornecidas cópias desse laudo. 
6.12 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será 
divulgada no endereço eletrônico http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br, no 
edital de locais e horários de realização das provas. 
6.13 O candidato disporá de dois dias contados a partir da divulgação da relação 
citada no subitem anterior para contestar as razões do indeferimento pessoalmente. 
6.14 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e 
aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. 
 
7 DAS PROVAS 
7.1 Serão aplicadas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para 
todos os cargos. 
7.1.1 Para o cargo de Motorista além da prova objetiva o candidato classificado será 
submetido a Prova Prática de Direção de caráter classificatória/eliminatória.  
7.1.1.1 As informações a respeito da prova prática de direção para o cargo de 
Motorista constarão de edital específico de convocação para essa fase. 
7.2 Os locais e os horários de realização das provas objetivas constarão no Cartão de 
Inscrição do Candidato disponível no endereço eletrônico 
http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br, e na sede da Prefeitura, na  Rodovia do 
Sol, nº 1.620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/Espírito Santo – Antigo Ginásio de 
Esporte ao lado da Prefeitura de Anchieta, atual pavilhão de Ensino Tecnológico de 
Anchieta, em data a ser divulgada. São de responsabilidade exclusiva do candidato a 
impressão do cartão de Inscrição, bem como a identificação correta de seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  
7.3 A Prova Objetiva valerá 40(quarenta) pontos. Cada questão da Prova Objetiva 
valerá 1(um) ponto, e a prova terá duração de 3 horas. 
7.4 Será considerado APROVADO na Prova Objetiva o candidato que obtiver 
aproveitamento nos pontos previstos, de no mínimo 60% (sessenta por cento) do 
valor da prova. 
7.5 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, 
dos campos do Cartão-Respostas. 
7.6 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão-
Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento do Cartão-Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, 
que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste 
edital e do Cartão-Respostas. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão-
Respostas  por erro do candidato. 
7.7 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do 
preenchimento indevido do Cartão-Respostas. Serão consideradas marcações 
indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com o Cartão-
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Respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não 
preenchido integralmente. 
7.8 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de 
qualquer modo, danificar o seu Cartão-Respostas, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica. 
7.9 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial 
seu nome, seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade. 
7.10 Não será permitido que as marcações no Cartão-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 agente do Instituto Cidades Brasil devidamente treinado. 
7.11  O candidato só poderá levar seu caderno de prova, se deixar a sala de prova 
faltando 1 (uma) hora para o término do horário previsto. 
7.12 Não haverá substituição do Cartão-Respostas por erro de preenchimento do 
candidato. O seu preenchimento é de inteira responsabilidade do candidato, não 
havendo possibilidade da ajuda por parte da fiscalização do concurso. Instruções 
específicas de preenchimento correto estarão contidas na capa frontal do caderno de 
provas.  
7.13 Será considerado faltoso o candidato que deixar de assinar a Lista de Presença 
e ou Cartão-Respostas. 
 
8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
8.1. A Prova Objetiva será corrigida por processo opto eletrônico, sendo somente 
consideradas as respostas transferidas apropriadamente para o Cartão-Respostas. 
Não será atribuído ponto às questões com emendas ou rasuras, ou com mais de uma 
resposta assinalada, ou deixadas sem marcação. 
8.2 Os candidatos serão ordenados por cargo de acordo com os valores decrescentes 
da nota final no concurso público. 
8.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem deficientes, se não 
eliminados no concurso e aprovados na perícia médica, terão seus nomes publicados 
em lista à parte e, caso obtenham classificação necessária, figurarão também na 
lista de classificação geral por cargo. 
 
9 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NO CONCURSO 
9.1 Em caso de empate na nota final no concurso, o desempate ocorrerá na seguinte 
ordem: 
a) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos; 
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Língua Portuguesa; 
c) Persistindo o empate,  o candidato com maior idade cronologica. 
 
10 DOS RECURSOS 
10.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na 
Internet, no endereço eletrônico http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br, em 
data a ser determinada no caderno de provas. 
10.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais 
preliminares das provas objetivas disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia 
subseqüente ao da divulgação desses gabaritos, no horário das 9 horas às 17 horas, 
conforme datas determinadas no caderno de provas. 
10.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o 
candidato deverá, pessoalmente, se dirigir a Sede da Prefeitura de Anchieta - 
Rodovia do Sol, nº 1.620, Vila Residencial Samarco, Anchieta/Espírito Santo – Antigo 
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Ginásio de Esporte ao lado da Prefeitura de Anchieta, atual pavilhão de Ensino 
Tecnológico de Anchieta e protocolar o recurso nas datas e horários previstos no 
item 10.2. 
10.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. 
10.5 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer 
palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido, 
modelo Anexo III. 
10.6 Se do exame de recursos resultar anulação de questão integrante de prova, a 
pontuação correspondente a essa questão será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
10.7 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de 
questão integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
10.8 Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações de gabarito 
serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br 
quando da divulgação do gabarito definitivo. Não serão encaminhadas respostas 
individuais aos candidatos. 
10.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora 
do prazo. 
10.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso 
de gabarito oficial definitivo, bem como recurso contra o resultado final na avaliação 
de prova prática.  
10.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
 
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso 
público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados. 
11.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público na Imprensa 
Oficial do Município e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br. 
11.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na 
Prefeitura Municipal de Anchieta no seguinte endereço: Rodovia do Sol, nº 1.620, 
Vila Residencial Samarco, Anchieta/Espírito Santo – Antigo Ginásio de Esporte ao 
lado da Prefeitura de Anchieta, atual pavilhão de Ensino Tecnológico de Anchieta de 
15 a 30 de abril ou pela Internet, no endereço eletrônico 
http://www.institutocidadesbrasil-es.org.br . 
11.4 O candidato que desejar relatar ao Instituto Cidades Brasil fatos ocorridos 
durante a realização do concurso deverá fazê-lo através do endereço eletrônico 
contato@institutocidades-es.org.br. 
11.5 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 
horários de realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os 
editais e os comunicados a serem divulgados. 
11.6 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas 
com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido 
de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do Cartão 
de Inscrição e do documento de identidade original.  
11.7 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
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órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público 
que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional 
de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.º 9.503, de 23 
de setembro de 1997). 
11.7.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, 
CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-
identificáveis e/ou danificados. 
11.7.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, 
nem protocolo do documento. 
11.8 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar 
documento de identidade original, na forma definida no subitem 11.7 deste edital, 
não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso público. 
11.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das 
provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 
policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, digital e de assinaturas em 
formulário próprio. 
11.9.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento 
de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
11.10 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o Instituto 
Cidades Brasil poderá proceder à coleta da impressão digital de todos os candidatos 
no dia de realização das provas. 
11.11 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos 
predeterminados em edital ou em comunicado. 
11.12 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas 
após o horário fixado para o seu início. 
11.13 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das 
provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas. 
11.13.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, 
conseqüentemente, a eliminação do candidato no concurso público. 
11.14 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em 
hipótese alguma. 
11.15 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
11.16 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, 
inclusive legislação. 
11.17 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, 
for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, chapéu, boné, gorro etc. 
11.17.1 O Instituto Cidades Brasil recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem anterior, no dia de realização das provas. 
11.17.2 O Instituto Cidades Brasil não ficará responsável pela guarda de quaisquer 
dos objetos supracitados. 
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11.17.3 O Instituto Cidades Brasil não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, 
nem por danos neles causados. 
11.17.4 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando 
armas. O candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação. 
11.18 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso 
público o candidato que, durante a sua realização: 
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, 
notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar 
com outro candidato; 
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, chapéu, boné, gorro, etc. 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a 
sua realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-Respostas; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas ou no Cartão-Respostas; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer fase do concurso público; 
l) não permitir a coleta de sua assinatura. 
11.19 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. 
11.20 Se, a qualquer tempo, for constatado, ter o candidato se utilizado de processo 
ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do 
concurso público. 
11.21 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a 
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
11.22 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após 24 meses, contado a partir 
da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período. 
11.23 O candidato deverá manter atualizado seu endereço perante o Instituto 
Cidades Brasil, enquanto estiver participando do concurso público e perante o 
Município de Anchieta, se selecionado. São de exclusiva responsabilidade do 
candidato os prejuízos advindos da não-atualização de seu endereço. 
11.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto Cidades Brasil junto com o 
Município de Anchieta. 
11.25 Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem 
como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão 
objeto de avaliação nas provas do concurso. 
11.26 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por 
meio de outro edital. 
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ANEXO I – CARGOS OBJETO DO CONCURSO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

Cargo 
 

C.H. 
* 

 
Vaga

s  

 
C. 
R. 
** 

 
Requisito 

 
Atribuições Sumárias 

 
Venciment

o Base 
(R$) 

 
Auxiliar de 
Veterinária 

 
40 

 
04 

 
01 

4ª série do Ensino 
Fundamental 
completa. 

Executar tarefas auxiliares no campo da medicina 
veterinária, tais como auxilio na captura de animais de 
médio e grande porte, higienização de baia, canis, e 
gatis, utilizando procedimentos específicos para proteção 
e recuperação dos animais e outras funções correlatas.    

 
464,65 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Auxiliar de Veterinária. 

Agente de Combate 
a Endemias 

 
40 

 
28 09 

Ensino Fundamental 
Completo 

Exercer atividades de vigilância, prevenção e controle 
de doenças e promoção da saúde desenvolvida em 
conformidade com as diretrizes do Sistema Único de 
Saúde – SUS.  

382,60 

1 (uma) vaga reservada aos candidatos portadores de necessidades especiais para o cargo de Agente de Combate a Endemias.
 
Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

 
40 

 
12 04 

Ensino Fundamental 
Completo, Curso de 
Auxiliar de 
consultório Dentário 
e registro no órgão 
de fiscalização do 
exercício 
profissional. 

Executar sob supervisão do Cirurgião Dentista e/ou do 
Técnico de Consultório Odontológico, atividades 
relacionadas ao suporte, ao atendimento geral em 
consultórios, providenciando a desinfectação, limpeza, 
manutenção e guarda dos materiais e equipamentos 
utilizados.       

464,65 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Auxiliar de Consultório Dentário. 
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Auxiliar de 
Laboratório  

 
40 

 
02 

 
01 

Ensino Fundamental 
Completo, curso de 
auxiliar de 
laboratório.  

Executar atividades de apoio no laboratório de análises 
clinicas, auxiliando na realização de testes e exames; 
contribuir pra definição de diagnóstico, executando 
testes e exames simples, sob supervisão de 
farmacêutico bioquímico.   

 
710,00 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Auxiliar de Laboratório. 

 
Agente de 
Vigilância Sanitária 
 
 

 
40 

 
10 

 
03 

Ensino Médio 
Completo 

Inspecionar, fiscalizar e orientar as ações /atividades 
para prevenção, promoção e proteção à saúde e ao meio 
ambiente, por meio de vistorias e análises de locais, 
atividades, obras, projetos e processos, visando o 
cumprimento de legislação vigente; além de promover 
educação sanitária. Vistoriar os estabelecimentos para a 
liberação da licença sanitária anual. Executar outras 
tarefas correlatas.       

 
710,00 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Agente de Vigilância Sanitária. 
 
Assistente de 
Farmácia 

 
40 

 
01 

 
01

Ensino Médio 
Completo e Curso 
de Auxiliar de 
Farmácia ou Curso 
de Técnico de 
Farmácia. 

Receber, conferir e armazenar medicamentos recebidos 
na Farmácia Básica, de acordo com as normas técnicas 
farmacêuticas e executar as tarefas relacionadas à 
dispensa de medicamentos geral do farmacêutico.    

 
710,00 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Assistente de Farmácia. 
 
Técnico de 
Enfermagem 

 
40 

 
42 

 
14

Ensino Médio 
Completo, Curso 
Técnico de 
Enfermagem e 
Registro no 

Executar atividades de nível médio atribuídos à equipe 
de enfermagem, assistir, o enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades 
auxiliares de enfermagem, na prestação de cuidados a 
pacientes, realizando atendimento a pacientes, 

 
 

710,00 
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Conselho de Classe. empregando técnicas rotineiras ou específicas 
excetuadas aquelas privativas do enfermeiro, 
respeitando a regulamentação do exercício profissional.    

2 (duas) vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais para o cargo de Técnico de Enfermagem.
 
Técnico de 
Enfermagem 12/36 

 
12/3

6 

 
12 04

Ensino Médio 
Completo, Curso 
Técnico de 
Enfermagem e 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Executar atividades de nível médio atribuídos à equipe 
de enfermagem, assistir, o enfermeiro no planejamento, 
programação, orientação e supervisão das atividades 
auxiliares de enfermagem, na prestação de cuidados a 
pacientes, realizando atendimento a pacientes, 
empregando técnicas rotineiras ou específicas 
excetuadas aquelas privativas do enfermeiro, 
respeitando a regulamentação do exercício profissional.    

710,00 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Técnico de Enfermagem 12/36. 
 
Técnico de 
Laboratório 

 
40 

 
02 

 
0
1 

Ensino Médio 
Completo e Curso 
Técnico de 
Laboratório em 
Análises Clínicas ou 
Técnico em 
Patologia Clínica. 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Executar atividades técnicas em laboratório de Patologia 
Clinica, relacionadas com dosagens e análises 
bacteriologia, bacterioscópicas e química em geral, 
realizando e orientando exames, testes de culturas e 
microorganismos, através da manipulação de aparelhos 
de laboratório e por outros meios, para possibilitar o 
diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças.  

 
710,00 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Técnico de Laboratório. 
 
Técnico de 
Radiologia  

 
20 

 
04 0

1 

Ensino Médio 
Completo, Curso 
Técnico de 
Radiologia e 
Registro no 

Executar, sob supervisão médica, tarefas de caráter 
técnico radiológicos, através da manifestação de 
aparelhos radiológicos, para possibilitar o diagnóstico, 
tratamento e prevenção de doenças.  

 
710,00 
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Regional de Classe.  
Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Técnico de Radiologia. 
 
Técnico Esportivo 

 
20 

 
01 

 
0
1 

Ensino Superior em 
Educação Física e 
Registro no 
Conselho Regional 
da Classe. 

Planejar, supervisionar, executar, orientar e acompanhar 
a prática do exercício sistematizado individual ou 
coletivo, aplicando a triagem para avaliação funcional, 
identificando fatores de risco cardiovasculares e 
metabólicos nos usuários, bem como planejar, coordenar 
e participar de intervenções educacionais de medidas 
preventivas visando os cuidados com a saúde.   

 
 

881,98 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Técnico Esportivo. 
 
Assistente Social 

 
40 

 
06 02 Ensino Superior em 

Serviço Social e 
Registro no 
Conselho Regional 
da Classe. 
 

Atuar no âmbito da saúde nos seus diversos níveis 
procedendo ao estudo e análise das situações sociais a 
que é submetido os indivíduos e a comunidade; 
promover atividades educativas, interativas e culturais 
no âmbito da saúde coletiva e individual; colaborar no 
tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas 
atuando sobre os fatores psicossociais e econômicos que 
interferem no tratamento do individuo.      

 
2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Assistente Social. 
 
Auditor Contábil  

 
20 

 
01 01

Ensino Superior em 
Ciências Contábeis e 
Registro no 
Conselho Regional 
de Classe; 
Especialização em 
Auditoria. 

Desenvolver ações de controle avaliação e auditoria das 
atividades relativas a prestação de serviços do Sistema 
Único de Saúde – SUS; apreciar a legalidade, 
legitimidade, economiciade e a razoabilidade de 
contratos, convênios e documentos congêneres, 
analisando relatórios gerencias dos Sistemas de 
Informação em saúde, bem como os orçamentos de 
Gestão Financeira e Orçamentárias vigentes.     

 
1.148,94 
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Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Auditor Contábil. 
 
Biólogo 

 
40 

 
01 

 
01

Ensino Superior em 
Ciências Biológicas 
e Registro no 
Conselho da Classe. 

Planejar, supervisionar e executar programas de 
projeção sanitária, preservação, saneamento e 
melhoramento do meio ambiente, aplicando 
conhecimentos e métodos para assegurar a saúde da 
comunidade.  

 
 

2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Biólogo. 
 
Enfermeiro 

 
40 

 
17 06

Ensino superior em 
Enfermagem e 
Registro no 
Conselho da Classe. 

Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar 
e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito 
da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do 
sistema, no âmbito da atenção à saúde individual e 
coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão 
em saúde, regular os processos assistências 
(organizações a demanda e oferta de serviço) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde do município, integrando-o 
com os outros níveis do sistema.  

 
2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Enfermeiro. 
 
Enfermeiro do 
Trabalho  

 
40 

 
01 

 
01

Ensino Superior em 
Enfermagem com 
Especialização em 
Enfermagem do 
Trabalho e Registro 
no Conselho de 
Classe. 

Coordenar o desenvolvimento dos trabalhos realizados 
pela equipe de enfermagem de higiene e segurança do 
trabalho. 
 
 

 
 

2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Enfermeiro do Trabalho. 
   Ensino superior em Administrar, planejar, coordenar, executar, supervisionar 
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Enfermeiro 
Plantonista  

24 08 0
3 

Enfermagem e 
Registro no 
Conselho da Classe. 

e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito 
da assistência, nos diferentes níveis de complexidade do 
sistema, no âmbito da atenção à saúde individual e 
coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão 
em saúde, regular os processos assistências 
(organizações a demanda e oferta de serviço) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde do município, integrando-o 
com os outros níveis do sistema. 

 
1.378,73 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Enfermeiro Plantonista. 
 
Farmacêutico 

 
40 

 
01 

 
01

Ensino Superior em 
Farmácia e Registro 
no Conselho de 
Classe. 

Desenvolver atividades nas áreas dos medicamentos e 
correlatas, desde a padronização, passado pelo processo 
de aquisição, manipulação, armazenagem, controle e 
qualidade e distribuição; supervisionar as atividades 
desenvolvidas no setor inclusive do  
pessoal auxiliar as rotinas e processo de dispensação; 
participar das atividades de fármaco-vigilância, de ações 
de saúde coletiva e educação em saúde; planejar, 
coordenar, controlar, analisar, avaliar e executar 
atividade de Atenção à Saúde individual e coletiva; 
assessorar e prestar suporte técnico de gestão em 
saúde, regular os processos assistenciais (organizar 
demanda e oferta de serviço) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde do município, integrando-o com outros 
níveis do sistema.       

 
 

2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Farmacêutico. 
 
Farmacêutico-
Bioquímico/Análise

 
40 

 
01 

 
01 

Ensino Superior em 
Farmácia com 
habilitação/especiali

Executar atividades de análise em laboratório de 
patologia clinica, realizando e orientando exames, testes 
e cultura de microorganismos por meio de manipulação 

 
 

2.297,88 
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s Clínicas zação em Análises 
Clínicas/Bioquímica. 
Registro no 
Conselho de Classe. 

de aparelhos e laboratório e por outros meios para 
possibilitar diagnósticos, tratamento e prevenção de 
doenças; emitir e se responsabilizar pelo laudo; seguir 
rigidamente os padrões técnicos estabelecidos para 
realização dos exames e as normas de biossegurança; 
planejar; coordenar; controlar; analisar; avaliar e 
executar atividade de Atenção a Saúde individual e 
coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de gestão 
em saúde, regular os processos assistenciais (organizar 
a demanda e oferta de serviço) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde do município, integrando-o com outros 
níveis do sistema.  

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Farmacêutico-Bioquímico/Análises Clínicas. 
 
Fiscal de Controle 
Sanitário 
 
 

 
40 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Enfermagem ou 
Farmácia ou 
Medicina ou 
Nutrição ou 
Biologia. Registro 
no Conselho de 
Classe. 

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas 
relacionados a preservação, saneamento e 
melhoramento do meio ambiente; executar ações de 
educação em saúde e aplicar as penalidades previstas 
em legislação especifica, em função de risco à saúde 
individual e coletiva.  
 

 
2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Fiscal de Controle Sanitário. 
 
Fisioterapeuta 

 
40 

 
08 03 

Ensino Superior em 
Fisioterapia e 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Executar métodos e técnicas fisioterápicas, com a 
finalidade de recuperar, desenvolver e conservar a 
capacidade física do paciente após diagnóstico; 
desenvolver atividade de habilitação e reabilitação junto 
com equipe multiprofissional nas diversas áreas 
assistenciais; emitir e se responsabilizar pelos laudos; 

 
2.297,88 
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seguir rigidamente os padrões técnicos estabelecidos 
para a realização dos exames e as normas de 
biossegurança; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do  
Sistema.      

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Fisioterapeuta. 
 
Fonoaudiólogo 

 
40 

 
02 

 
01 

Ensino Superior em 
Fonoaudióloga e 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Identificar problemas ou deficiências ligadas à 
comunicação oral, empregando técnicas próprias de 
avaliação e fazendo o treinamento fonético auditivo, de 
dicção, empostação e outros, para possibilitar o 
aperfeiçoamento e ou reabilitação da falta; participar de 
processos educativos e de vigilância em saúde 
principalmente nos ambientes de trabalho. 

 
 

2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Fonoaudiólogo. 
 
Nutricionista 

 
40 

 
02 01 

Ensino Superior em 
Nutrição e Registro 
no Conselho de 
Classe. 

Planejar, organizar, controlar, supervisionar, executar e 
avaliar serviços de alimentação e nutrição; prestar 
assistência dietoterapica e ambulatorial e planejar, 
coordenar, analisar, avaliar e executar atividade de 
atenção a saúde individual e coletiva; realizar  estudos 
pesquisas e levantamentos de informações que forneçam 
subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos à 
implantação, manutenção e funcionamento de 
programas de alimentação e de nutrição do município.    

 
2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Nutricionista. 
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Psicólogo  

 
 

40 

 
 

04 

 
 

01 

 
 
Ensino Superior em 
Psicologia e Registro 
no Conselho de 
Classe. 

Atuar no âmbito da saúde nos diversos níveis 
procedendo ao estudo e análise dos processos intra e 
interpessoais e dos mecanismos do comportamento 
humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas e 
psicoterapicas e outros métodos de verificação para 
possibilitar a orientação do diagnostico e da terapia.    

 
 

2.297,88 
 
 
 
 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Psicólogo. 
 
Terapeuta 
Ocupacional 

 
40 

 
04 01 Ensino Superior em 

Terapia Ocupacional 
e Registro no 
Conselho Regional 
da Classe. 

Planejar, coordenar, controlar, analisar, avaliar e 
executar atividade de Atenção a Saúde individual e 
coletiva. Proceder ap tratamento, desenvolvimento e 
reabilitação de pacientes portadores de deficiência física 
e/ou psíquicas, promovendo atividades com fins 
específicos para ajudá-los na sua recuperação e 
integração social; executar métodos e técnicas 
terapêuticas e recreacionais com a finalidade de 
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental 
e física do paciente.  

 
2.297,88 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Terapeuta Ocupacional. 
 
Auditor Médico 

 
40 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Medicina e Registro 
no Conselho de 
Classe; 
especialização em 
Auditoria em Saúde.

Realizar auditoria sistemática nas unidades de saúde, 
verificando o cumprimento da legislação e das normas 
inerentes a organização, ao funcionamento e a correta 
aplicação das verbas do SUS, acompanhando a execução 
e desempenho de procedimento e ações de saúde da 
rede pública e complementar do município, analisando 
contrato, convênio e documentos congêneres; 
desenvolver ações de controle avaliação e auditoria das 
atividades relativas a prestação de serviços do Sistema 

 
3.033,08 
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Único de Saúde – SUS; apreciar a legalidade, 
legitimidade, economicidade e a razoabilidade de 
contratos, convênios e documentos congêneres, 
analisando relatórios gerenciais dos Sistemas de 
Informação em Saúde, bem como os Sistemas de 
Gestão Financeira e Orçamentárias vigentes; Contribuir 
para a melhoria progressiva da assistência  à saúde, 
fornecendo subsídios para ao planejamento de ações que 
favoreçam o aperfeiçoamento do SUS, zelando pela 
qualidade, propriedade e efetividade dos serviços de 
saúde prestados a população através da realização de 
auditorias “in loco” da qualidade da assistência prestada 
aos usuários do SUS, verificando estrutura física, 
recursos humanos, fluxos, materiais e insumos 
necessários para a realização de procedimentos nas 
unidades de saúde. 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Auditor Médico. 
 
Cirurgião Dentista  

 
20 

 
01 01 Ensino Superior em 

Odontologia e 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Realizar diagnóstico, prevenção, tratamento e controle 
dos problemas de saúde bucal; coordenar e/ou executar 
estudos, pesquisas e levantamentos de interesses das 
anomalias de cavidades oral e seus elementos, que 
interferem na saúde da população, com aplicação de 
medidas de caráter coletivo para diagnosticar, prevenir e 
melhorar as condições de saúde da comunidade; 
supervisionar os auxiliares; assessorar e prestar suporte 
técnico de gestão em saúde, regular os processos 
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) 
no âmbito do sistema único de saúde do município, 
integrando-o com outros níveis do sistema. 

 
1.516,53 
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Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Cirurgião Dentista 20 hs. 
 
Cirurgião Dentista  

 
40 

 
07 

 
02 

 
Ensino Superior em 
Odontologia e 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Realizar diagnóstico, prevenção, tratamento e controle 
dos problemas de saúde bucal; coordenar e/ou executar 
estudos, pesquisas e levantamentos de interesses das 
anomalias de cavidades oral e seus elementos, que 
interferem na saúde da população, com aplicação de 
medidas de caráter coletivo para diagnosticar, prevenir e 
melhorar as condições de saúde da comunidade; 
supervisionar os auxiliares; assessorar e prestar suporte 
técnico de gestão em saúde, regular os processos 
assistenciais (organizar a demanda e oferta de serviço) 
no âmbito do sistema único de saúde do município, 
integrando-o com outros níveis do sistema. 

 
 

3.033,08 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Cirurgião Dentista 40 hs. 
 
Cirurgião Dentista 
Periodontista 

 
40 

 
01 

 
01 

Ensino Superior em 
Odontologia, com 
especialidade em 
Periodontia e 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Realizar diagnostico e tratar das doenças relacionadas 
com o periodonto, servindo-se de meios clínicos, 
cirúrgicos ou protéticos, para preservar ou recuperar o 
tecido periodontal; realizar procedimentos específicos 
necessários à comple- mentação do tratamento 
periodontal, fazendo balanceio oclusal e pequenos 
movimentos de dentes, para assegurar a saúde bucal; 
realizar a imobilização dos dentes com movimentação 
patológica, utilizando amarrias ou goteiras, para 
restabelecer a sua função mastigatória e estética. 

 
 

3.033,08 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Cirurgião Dentista Periodontista. 
 
Médico  

 
40 

 
09 03 

Ensino Superior em 
Medicina e Registro 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo  
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no Conselho 
Regional de Classe. 

medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

3.033,08 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico. 
 
Médico 
Cardiologista  

 
20 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Médica 
em cardiologia ou 
curso de 
especialização em 
cardiologia e 
Registro no 
Conselho Regional 
de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Cardiologista. 
 
Médico Cirurgião 
Geral 

 
20 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Médica 
Cirurgia Geral ou 
curso de 
especialização em 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 

 
1.516,53 
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Cirurgia Geral e 
Registro no 
Conselho Regional 
de Classe. 

saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Cirurgião Geral. 
 
Médico Clínico 
Geral  

 
20 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Médica 
em Clinica Medica 
ou curso de 
especialização em 
Clinica Medica e 
Registro no 
Conselho de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Clínico Geral. 
 
Médico Plantonista  

 
20 

 
07 

 
02 

Ensino Superior em 
Medicina e Registro 
no Conselho 
Regional de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 

 
 

1.516,53 
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outros níveis do sistema. 
Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Plantonista. 
 
Médico 
Ginecologista 

 
20 

 
01 

 
01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Medica 
em Ginecologia ou 
curso de 
especialização em 
Ginecologia e 
Registro no 
Conselho Regional 
de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
 

1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Ginecologista. 
 
Médico 
Neurologista  

 
20 

 
01 

 
01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Medica 
em neurologia ou 
curso de 
especialização em 
neurologia e 
Registro no 
Conselho Regional 
de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
 

1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Neurologista. 
   Ensino Superior em Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
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Médico Ortopedista 20 01 01 Medicina com 
Residência Medica 
em ortopedia ou 
curso de 
especialização em 
ortopedia e Registro 
no Conselho 
Regional de Classe. 

exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Ortopedista. 
 
Médico Pediatra  

 
20 

 
02 
 

01 
Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Medica 
em Pediatria ou 
curso de 
especialização em 
pediatria e Registro 
no Conselho 
Regional de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Pediatra 20 hs. 
 
Médico Pediatra  

 
40 

 
07 

 
02 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Medica 
em Pediatria ou 
curso de 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 

 
 

3.033,08 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA  

 
  
     

especialização em 
pediatria e Registro 
no Conselho 
Regional de Classe. 

saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Pediatra 40 hs. 
 
Médico Psiquiatra  

 
20 

 
01 

 
01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Medica 
em Psiquiatria ou 
curso de 
especialização em 
psiquiatria e 
Registro no 
Conselho Regional 
de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
 

1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Psiquiatra 20 hs. 
 
Médico Psiquiatra  

 
40 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Medica 
em Psiquiatria ou 
curso de 
especialização em 
psiquiatria e 
Registro no 
Conselho Regional 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 

 
3.033,08 
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de Classe. sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema.  

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Psiquiatra 40 hs. 
 
Médico Radiologista 

 
20 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Medicina com 
Residência Medica 
em Radiologia ou 
especialização em 
radiologia e Registro 
no Conselho 
Regional de Classe. 

Prestar assistência integral ao cidadão efetuando 
exames médicos, emitindo diagnósticos, prescrevendo 
medicamentos e realizando outras formas de tratamento 
para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos 
de medicina preventiva ou terapêutica para promover a 
saúde e bem-estar da população; desenvolver ações de 
saúde coletiva; assessorar e prestar suporte técnico de 
gestão em saúde, regular os processos assistenciais 
(organizar a demanda e oferta de serviço) no âmbito do 
sistema único de saúde do município, integrando-o com 
outros níveis do sistema. 

 
1.516,53 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Radiologista. 
 
Médico Veterinário 

 
40 

 
01 01 

Ensino Superior em 
Medicina Veterinária 
e Registro no 
Conselho Regional 
de Classe. 

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas 
de proteção sanitária, aplicando conhecimentos e 
métodos para assegurar a saúde da comunidade e 
executar ações de controle de zoonose, de vigilância em 
saúde, de educação em saúde e aplicar as penalidades 
previstas em legislação específica, em função de 
situações de risco à saúde individual e coletiva. 

 
3.033,08 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Médico Veterinário. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
Cargo 

 
C.H. 

* 

 
Vaga

s 

 
C.R. 
**  

 
Requisito 

 
Atribuições Sumárias 

 
Vencimento 
Base (R$) 

 
 
Secretário Escolar

 
 

40 

 
 

05 
 

 
01 

 
Ensino Médio Completo 

Fazer matricula e rematricula de alunos; 
Efetuar registros da vida escolar dos alunos e 
demais servidores; Efetuar a distribuição dos 
alunos no inicio do período escolar, para 
formar turmas; Efetuar trocas de alunos de 
uma turma para outra; 
Elaborar atas escolares; Participar de 
conselho de classe; Expedir documentos de 
alunos, quando solicitado; Fazer o quadro de 
Movimentação de Pessoal – QMP; Executar 
outras atividades correlatas.  

 
 

477,15 
 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Secretário Escolar. 
 
 
Auxiliar de 
Biblioteca 

 
 

40 

 
 

03 
 

01 
 

Ensino Médio Completo 

Atender e auxiliar aos leitores na pesquisa e 
procura de livros; Ordenar os livros, revistas, 
jornais e documentos nas estantes; Receber e 
guardar os livros, documentos, revistas e 
jornais em seus respectivos lugares; 
Catalogar, registrar e classificar os livros, 
revistas e periódicos; Preencher e ordenar as 

 
 

464,55 
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fichas dos leitores; Fazer empréstimos de 
livros, revistas, jornais e outros periódicos 
controlando as devoluções; Receber doações 
de livros, revistas e outras publicações; 
Elaborar e executar pesquisas junto aos 
leitores pras determinação de compras de 
livros e periódicos; Executar serviços de 
referencia; Executar serviços de indexação 
dos periódicos; Participar de cursos, palestras, 
seminários, etc.; Divulgar eventos culturais 
desenvolvidos pela biblioteca; Fazer a limpeza 
das dependências da biblioteca, varrendo e 
espanando as estantes; Elaborar relatórios 
e/ou mapas estatísticos sobre suas atividades 
e executar outras tarefas correlatas.       

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Auxiliar de Biblioteca. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 
 

Cargo C.H. 
* 

Vagas C.R. 
** 

Requisito Atribuições Sumárias Vencimento 
Base (R$) 

Agente Fiscal
 

 

40 
 

08
 

03
 

Ensino Fundamental 
Completo 

 

Orientar os contribuintes quanto ao pagamento 
da legislação referentes aos códigos de Obras e 
Posturas; Vistoriar obras, verificando se as 
mesmas encontram-se devidamente 
licenciadas e obedecendo ao Código de Obras; 
Lavrar autos de notificação, infração, embargos 
e apresentação; Providenciar e/ou expedir 
memorandos de comunicação e/ou intimação; 
Coletar dados, informar e encaminhar 
processos sobre certidões, embargos infrações, 
intimações, demolições e outros; Comparar a 
construção com o projeto aprovado pela 
Prefeitura; 
Fiscalizar entulhos e materiais de construção 
em vias públicas; Fiscalizar as condições legais 
de funcionamento e as condições higiênicas dos 
mercados e feiras; Fiscalizar o cumprimento da 
obediência às posturas municipais, referentes 
ao funcionamento do comércio, indústria e 
domicílios particulares; Elaborar relatórios das 
atividades; Executar outras atividades 
correlatas. 

 

554,92 
 

Não havendo reserva de vagas para os candidatos portadores de necessidades especiais para provimento em razão do quantitativo 
oferecido para o Cargo de Agente Fiscal. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Cargo C.H. 

* 
Vagas C.R. 

** 
Requisito Atribuições Sumárias Vencimento 

Base (R$) 
 
Motorista 
 
 
Obs: provas de 
conhecimentos 
gerais e 
específicos; prática 
e  avaliação 
médica.   
 
 

 
 

40 
 

 
 

27 
Carteira 
Classe 

D 
 
 

04 
Carteira 
Classe B

 
 

08 
Carteir

a 
Classe 

D 
 
 

02 
Carteir

a 
Classe 

B 

 
 

4ª série do Ensino 
Fundamental 

completa 

Dirigir veículos, leves e pesados manipulando 
os comandos de marchas e direção, no 
transporte de servidores e cargas em geral; 
Examinar as ordens de serviços, para dar 
cumprimento à programação estabelecida; 
Dirigir o veículo, manipulando os comandos e 
observando o fluxo de Trânsito e Sinalização, 
para conduzi-lo aos locais determinados na 
ordem de serviço; Transportar servidores 
públicos aos locais de trabalho pré-
determinados; Transportar e entregar cargas 
tais como: material de construção em geral, 
peças, máquinas, equipamentos, matérias 
escolares, cereais e outros alimentos para 
confecção de merenda escolar; Transportar 
documentos em geral para outras repartições 
e vice-versa; Dirigir o caminhão-basculante 
no transporte de lixo, entulho e outros 
materiais para locais pré-determinados; Zelar 
pela manutenção do veículo, comunicando 
falhas e solicitando reparos; Recolher o 
veículo após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o à garagem para possibilitar a 
manutenção e abastecimento do mesmo; 
Executar outras tarefas correlatas. 

 
 
 
 

554,92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (uma) vaga reservada aos candidatos portadores de necessidades especiais para o cargo de Motorista Carteira Classe D. 
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* CH – Carga Horária.           ** C.R. – Cadastro de Reserva. 
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MATÉRIAS DAS PROVAS 
ÁREA DA SAÚDE 

1 – Auxiliar de Veterinária – Conhecimento Específicos: Apreensão e manejo de animais. 
Higienização de animais. Higiene de estabelecimentos e de alimentos de animais. 
Eutanásia.  
Bibliografia Sugeridas: São obras didáticas e para-didáticas básicas, periódicos e 
outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
2 – Agente de Combate a Endemias – Conhecimento Específicos:  Noções básicas sobre 
Imunização, Saneamento Básico, água, esgoto e lixo. Conceitos sobre Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental. Doenças infecto-contagiosas mais comuns 
no Brasil e no Estado do Espírito Santo. Medidas de vigilância epidemiológica no controle 
das mesmas. Relações entre os seres vivos, ciclosbiológicos das principais parasitoses. 
Higiene e conservação de alimentos. Epidemiologia das seguintes doenças: Dengue, Febre 
Amarela, Cólera, Hepatite, Leptospirose, Pediculose, Escabiose, Febre Tifóide, Tuberculose, 
Raiva, Hanseníase, Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Leishimaniose. Relações 
Humanas no trabalho. Ética em serviço público.  Bibliografia: são sugeridas obras 
didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, 
além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação 
atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
3 – Auxiliar de Consultório Dentário – Conhecimento Específicos:  Materiais 
odontológicos: Nomenclatura, utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e 
controle de estoque. Equipamento e instrumental: nomenclatura, utilização, preparo, 
limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, 
manutenção e conservação. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, 
preparo do ambiente para o trabalho. Higiene dentária: técnicas de escovação 
supervisionada. Anatomia e fisiologia da cavidade bucal. Manejo de pacientes na clínica 
odontológica. Preenchimento de fichas de controle e fichas clínicas. Técnicas de revelação 
radiológica, cartonagem, cuidados necessários. Relações Humanas no trabalho. Ética em 
serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação.  
4 –  Auxiliar de Laboratório – Conhecimento Específicos:  Esterilização de material: 
Preparo de seringas, reparo de vidrarias para coleta de material, preparo de Material, 
instrumental e equipamentos. Funcionamento de aparelhos de laboratório. Coleta de 
material para exame: tipos de materiais para coleta, tipos de coletas de material. Urina: 
urina rotina, masculino, feminino, Urina para urocultura, Urina de 24 hs. Fezes; 
parasitologia, coprocultura. Escarro. Secreção de lesões. Sangue: sorologia, hemograma, 
classificação sangüínea. Preparo do paciente para exames. Doenças causadas por vermes, 
mosquitos, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, sintomas, prevenção e tratamento. 
Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas 
obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação.  
5 – Agente de Vigilância Sanitária – Conhecimento Específicos:  Vigilância Sanitária: 
conceitos, áreas de abrangência, funções. Vigilância Sanitária no Brasil �Alvará Sanitário. 
Saúde do Trabalhador. �Saúde Pública. Inspeção de Alimentos. Inspeção de 
estabelecimentos.  Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: 
são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e 
outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
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6 –  Assistente de Farmácia – Conhecimento Específicos:  Normas de fabricação e 
segurança em laboratórios de Farmacotécnica. Formas farmacêuticas: Classificação; 
Conceitos Gerais. Estabilidade dos medicamentos. Corretivos de cor, aroma e sabor. 
Soluções: Conceito e classificação. Preparações sólidas: Cápsulas, Comprimidos e drágeas. 
Pomadas. Formas farmacêuticas de liberação controlada. Injetáveis. Relações Humanas no 
trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-
didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de 
informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e 
específica referente ao cargo de interesse. 
7 –  Técnico de Enfermagem – Conhecimento Específicos:  Noções Básicas de 
Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e 
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame.  Ética Profissional: 
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Noções de epideminologia, 
esterilização e desinfecção. Isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência. 
Alimentação. Doenças mais comuns, berçários e lactários. Relações Humanas no trabalho. 
Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas 
básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações 
veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e específica 
referente ao cargo de interesse. 
8 – Técnico de Enfermagem 12/36 – Conhecimento Específicos:  Noções Básicas de 
Enfermagem: sinais vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e 
parenteral, cuidados especiais, coleta de material para exame.  Ética Profissional: 
comportamento social e de trabalho, sigilo profissional. Noções de epideminologia, 
esterilização e desinfecção. Isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Urgência. 
Alimentação. Doenças mais comuns, berçários e lactários. Relações Humanas no trabalho. 
Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas 
básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações 
veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e específica 
referente ao cargo de interesse. 
9 – Técnico de Laboratório – Conhecimento Específicos:  Principais aparelhos de 
laboratório. Microscopia: noções gerais. Noções Básicas de Meios de Cultura e Reagentes. 
Esterilização e desinfecção. Métodos de coloração e bacteriologia. Morfologia bacteriana. 
Métodos de pesagem, balança de precisão analítica. Noções básicas de microscopia óptico-
microscópio. Vidraçaria e outros materiais de laboratório, reconhecimento, preparo e 
Utilização. Noções de centrifugação: centralizadores. Filtração. Equilíbrios ácido-básico: 
noções de pH; Volumetria – preparo de soluções reagentes e outros meios usados em 
laboratório. Banho Maria, Estufas-Espectrofotômetro. Uso de água em laboratório – 
Filtração – Destilação– Desmineralização – Destilador – Deionizador; Teorias das Diluições – 
aplicações práticas; Registro de resultados dos trabalhos e relatórios. Noções básicas sobre 
tipo sangüíneo; Noções básicas sobre componentes do sangue; Noções gerais sobre as 
principais técnicas laboratoriais utilizadas em bioquímica do sangue. Urinálise. Noções sobre 
a biossegurança em laboratório; Noções gerais sobre as principais técnicas laboratoriais 
utilizadas em micro e parasitas. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
10 – Técnico de Radiologia – Conhecimento Específicos:  A descoberta do raio X. 
Urografia escretora- Finalidade. Escanometria - finalidade. Ossos do crânio e da coluna 
vertebral - Anatomia. Efeitos danosos da radiação à saúde e dosagens máximas permitidas 
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em 12 meses. Usos de contrastes iodados em radiologia. Incidências fronto-naso, mento-
naso e perfil do crânio. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
11 – Técnico Esportivo – Conhecimento Específicos: Conhecimentos de condicionamento 
físico e prescriçao do exercício para promoção da saúde e reabilitação. Fisiologia do 
exercíicio. Avaliação física e antropométrica. Noções de primeiros socorros. Ergonomia – 
Bases Biomecânicas (conceito de Biomecânica, as formas de movimento: linear, angular e 
generalizado). Qualidades físicas – Resistência, Força, Velocidade, Equilíbrio. Conhecimento 
sobre grupos musculares – Identificação dos principais grupos musculares envolvidos em 
ações motoras específicas. O Esporte como Agente Social: respeito, companheirismo, 
coletividade. Ginástica Geral: conceito, histórico, benefícios e malefícios. Ginástica Rítmica: 
Conceito, histórico, aparelhos utilizados. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço 
público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação.  
12 – Assistente Social – Conhecimento Específicos: As principais perspectivas teórico-
metodológicas que fundamentam a prática profissional do/a assistente social. Os desafios 
da formação profissional no contexto da acumulação flexível: demandas do mercado de 
trabalho e necessidades sociais. Ética e Serviço Social. Políticas Públicas e Serviço Social: 
os desafios diante da proposta neoliberal. Relações entre Estado e sociedade civil: as 
mediações necessárias para uma prática comprometida com o projeto ético-político da 
categoria profissional.   A prática institucional do Serviço Social/análise institucional. A 
dimensão política da prática profissional. Questões sociais decorrentes da realidade família, 
criança, adolescente, idoso, deficiente, educação, saúde e previdência do trabalho. - Os 
princípios e a organização do Sistema Único de Saúde. Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Lei Orgânica da Assistência Social - Política Nacional do Idoso. Assistência 
Social Brasileira. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. 
Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas 
obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
13 – Auditor Contábil – Conhecimento Específicos:  Estudo Organizacional, Análise de 
Processos, Manualização: formulação e análise estrutural, Sistemas de Informações nos 
Estudos Organizacionais, Mudança Organizacional. Planejamento Estratégico, Tático e 
Operacional. Ética, Moral e Moralidade, Responsabilidade Social, Gerenciamento Social. A 
Escrituração Contábil; Os registros das operações típicas de uma empresa. A avaliação dos 
ativos e passivos. A elaboração das demonstrações contábeis. Contabilidade Pública, Plano 
de Contas. Orçamento Receita e Despesa Pública. Demonstrações Contábeis, Balanço Geral, 
Sistemas de Controle Interno e Externo, Gestão Fiscal. O trabalho de auditoria e suas 
características. Prestações de contas.  Perícia contábil: conceito, aspectos Profissionais; 
Técnicos, Doutrinários, Processual e Operacional. Contabilidade. Princípios da Contabilidade. 
Noções de direito público, privado e Administrativo: Fontes e Hierarquia da Norma, Estado e 
Constituição, Poderes do Estado, A Pessoa e seus Atributos, Tipos de Sociedades, 
Contratos, Crimes contra a ordem econômica, Tributos e suas espécies, Créditos 
Tributários. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Fundo 
Municipal de Saúde. Consórcio. Contratos. Convênios. Prestação de contas. Financiamento 
em Saúde. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Obs. – na 
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abordagem dos assuntos será dado ênfase a área pública. Bibliografia: são 
sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse.  
14 – Biólogo – Conhecimento Específicos:  Bactérias patogênicas: Morfologia e ultra-
estrutura: Dimensões, formas e agrupamentos das células; fragelos, microfibrilas, cápsulas 
e camadas limosas, parede celular (diferenças entre bactérias Gram positivas e Gram 
negativas), protoplastos e esferoplastos, espaço periplásmico, membrana plasmática, 
estruturas citoplasmáticas. Fisiologia: Nutrientes, condições de crescimento, transportes 
através de membrana, crescimento populacional, reprodução, espoluração e germinação. 
Isolamento e identificação: Técnicas de amostragem, isolamento e cultivo; microscopia, 
propriedades tintoriais, identificação metabólica, pesquisas determinantes de 
patogeneicidade das respectivas bactérias patogênicas. Utilização dos diversos sistemas de 
classificação. Bioquímica bacteriana: Metabolismo eterotrófico e anaeróbio para geração de 
energia: Glicólise; via pentosefosfato, via Entner-Doudoroff; fermentações alcoólica, lática, 
propiônica, butirica e butanodiol. Metabolismo heterotrófico e aeróbio para geração de 
energia: Ciclo do ácido tricarboxílico, rações anapleróticas, sistemas transportadores de 
elétrons e fosforilação oxidativa, superóxido dismutase. Metabolismo lipídeos e proteínas: 
Desassimilativo. Biossíntese: Glicogênio, Ácido poli-b-hidroxibutírico, polifosfatos, ácidos 
teicóicos, peptidioglucanas, lipopolissacarídeos, aminoácidos, proteínas, nucleotídeos. 
Integração de metabolismo. Purificação de proteínas e polissarcarídeos. Processos de 
separação; processos de ruptura celular, técnicas de recuperação, concentração, 
fracionamento e purificação. Processos fermentativos. Tecnologia da produção de: 
Antibióticos por processos fermentativos e semi-sintéticos. Vacinas. Ácidos orgânicos, 
Vitaminas, Aminoácidos, Enzimas, Biopolímeros, Biomassa e Proteínas. Engenharia 
Bioquímica: Esterilização de equipamentos, meios de fermentação e ar. Agitação e aeração 
em fermentadores. Condução dos processos fermentativos (bateladas e contínuo). Cinética 
dos processos fermentativos. Tipos de fermentadores industriais. Operação e controles de 
uma indústria de fermentação. Separação e purificação de produtos de fermentação. 
Controles da qualidade e biotecnologia: Controle genético. Controle microbiológico. Controle 
bioquímico. Controle farmacológico. Controle organoléptico. Utilização da estatística no 
controle da qualidade. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Legislação 
que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: são sugeridas 
obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
15 – Enfermeiro – Conhecimento Específicos: Legislação do exercício profissional, ética 
profissional, Teorias da enfermagem e procedimentos técnicos na assistência de 
enfermagem, planejamento e gerência nos serviços de saúde, gestão de recursos humanos 
em saúde, o processo de assistir em enfermagem- instrumentos básicos  do cuidar, 
histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano de cuidados de enfermagem, 
avaliação de enfermagem, registro de enfermagem, entrevista e exame físico, assistência 
de enfermagem em situações de urgência e emergência, suporte básico de vida, processo 
saúde doença,aplicação de medida de biossegurança, assistência domiciliar, enfermagem 
em saúde coletiva,assistência de enfermagem em saúde mental, assistência de 
enfermagem e atenção integral em: saúde da criança, saúde da mulher, saúde do idoso, 
saúde do adolescente, saúde do trabalhador, saúde do adulto, imunização, doenças crônico 
degenerativas, doenças infecto contagiosas, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, 
relações humanas no trabalho, trabalho em equipe,atendimento ao público usuário. 
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Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas 
obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
16 – Enfermeiro do Trabalho – Conhecimento Específicos:  Situação de saúde da 
população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e Segurança no trabalho. 
Relação do Enfermeiro do Trabalho com a Saúde Pública e outros campos da atividade 
humana. Introdução à Segurança do Trabalho. Noções de Psicologia do Trabalho. Fisiologia 
do Trabalho. Epidemiologia. Riscos ambientais. Medicina do Trabalho. Funções específicas - 
atividades preventivas. Cuidados e prevenção de Enfermagem. Imunização ativa e passiva. 
Educação sanitária. Alcoolismo. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. 
Normalização e Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
17 – Enfermeiro Plantonista – Conhecimento Específicos:  Legislação pertinente ao 
cargo. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Programa Nacional de Imunização. 
Administração dos Serviços de Enfermagem. Tuberculose, Hanseníase, Saúde do 
Trabalhador, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde do Adulto e Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação compulsória; Métodos de 
Desinfecção e Esterilização. Enfermagem em Pronto Socorro: Princípios para o Atendimento 
de Urgência e Emergência. Assistência de Enfermagem a pacientes portadores de doenças 
do aparelho respiratório, digestivo, cardiovascular, locomotor e esquelético, nervoso, 
ginecológico e obstétrico, urinário, dos distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos e 
psiquiátricos.  Atendimento Pré-Hospitalar em emergências cardio vasculares, respiratórias, 
metabólicas, ginecológicas e obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e no trauma. Relações 
Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras 
didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, 
além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação 
atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
18 – Farmacêutico – Conhecimento Específicos:  Vigilância Sanitária: - Legislação 
referentes a medicamentos. Farmacotécnica: - Medicamentos, Administração de 
Medicamentos. Principais Formas Farmacêuticas e Formulações Magistrais; Pesagem e 
medidas de volume. Farmácia magistral (Armazenamento de Matérias Primas). Farmácia 
Hospitalar: - Dispensação de medicamentos, seleção de medicamentos, aquisição, 
armazenamento, conservação de medicamentos, distribuição, Funções Clínicas. 
Farmacologia: - Noções e conceitos básicos de Farmacologia Geral. Farmacodinâmica; 
Farmacocinética; Farmacologia dos sistemas (drogas que atuam no sistema nervoso 
central, drogas com ação cardiovascular; sistema renal, reprodutor, trato gastro intestinal, 
respiratório); Quimioterápicos e antibióticos. Controle de Qualidade: - Métodos Físico-
químicos e biológicos aplicados na análise de fármacos e medicamentos. Conceitos de 
Vigilância Epidemiológica e doenças de notificação compulsórias. Principais interações entre 
medicamentos. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Política 
Farmacológica da atenção Básica. Política de Farmácia da Atenção Básica. Relações 
Humanas no trabalho. Ética em serviço público.  Bibliografia: são sugeridas obras 
didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, 
além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação 
atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
19 – Farmacêutico- Bioquímico/Análises Clínicas – Conhecimento Específicos:  
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Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e 
controle de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. 
Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas 
doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: 
reações de precipitação, aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes 
imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, 
toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV. Microbiologia – 
técnicas de esterilização, coleta, transporte e processamento de amostras para exames 
microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em microbiologia. Características 
morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, 
bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, 
Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos animicrobianos. 
Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos 
para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e 
tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série 
eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos hematológicos 
nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da coagulação plasmática. 
Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova cruzada. Citologia de líquidos 
biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e 
ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos carboidratos, metabolismo e 
métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. 
Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de 
dosagem. Função hepática: correlação com enzimas séricas, metabolismo da bilirrubina, 
métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, 
correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireóide anos e hormônios 
sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. Métodos 
de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes 
físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia - 
Interações medicamentosas, agonistas, antagonistas, bloqueadores neuromusculares, 
anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. 
Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas 
por divisão mecânica, formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia 
hospitalar - estrutura, conceito e objetivos, controle de estoque de medicamentos, 
manipulação de formas, controle de infecção hospitalar. Legislação que regulamenta a 
profissão para o exercício profissional.  - código de ética farmacêutica. Relações Humanas 
no trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e 
para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de 
informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e 
específica referente ao cargo de interesse. 
20 – Fiscal de Controle Sanitário – Conhecimento Específicos:  Questões de caráter 
prático versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo de Fiscal Sanitário e 
inerentes do desempenho de suas funções, especialmente no que diz respeito à atividade 
da categoria profissional no contexto do serviço público municipal. Noções sobre o 
Programa de Agente Comunitário de Saúde e Saúde da Família. Epidemiologia e Controle de 
Doenças. Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental. Serviço Público Municipal, Noções de 
Fiscalização em Estabelecimentos Comerciais. Relações Humanas no Trabalho. Ética em 
serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de 
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interesse. 
21 – Fisioterapeuta – Conhecimento Específicos:  Semiologia fisioterápica, testes 
musculares e goniometria; Equipe de reabilitação; Fisiologia do movimento. Fisiologia do 
exercício; Cinesioterapia e Técnicas especiais de reeducação motora: Bobath, Kabat, 
Cinesioterapia ativa, passiva e manipulações. Eletroterapia de baixa freqüência: corrente 
galvânica, farádica, diadinâmica, iotoforese, estimulação elétrica. Ultra-som. 
Termoterapia. Crioterapia. Ultravioleta. Hidroterapia. Trações. Eletrodiagnóstico: exame 
elétrico clássico, cronaxia, reobase, curva intensidade – duração. Eletromiografia, 
velocidade de condução nervosa motora e sensitiva. Atividade de vida diária: postura no 
leito, transferências, treino para independência funcional. Reabilitação profissional. Marcha 
normal e patológica. Meios auxiliares de marcha.  Reabilitação dos amputados. Reabilitação 
dos traumas do esporte. Reabilitação nas fraturas e grandes traumatizados. Reabilitação 
em Ortopedia. Reabilitação em neurologia: Processos neurológicos motores periféricos, 
acidentes vasculares encefálicos, miopatias, amiotrofias, traumatismos crânio-encefálicos, 
traumatismos raque-medulares, esclerose múltipla (e outros processos degenerativos), 
mielomeningocele, Parkinson (e outras afecções do sistema extrapiramidal), paralisia 
cerebral. Reabilitação em Reumatologia. Reabilitação nas patologias da coluna vertebral. 
Reeducação de esfíncteres: bexiga neurogênica, incontinência urinária e anal. Escaras de 
decúbito: etiologia, prevenção e tratamento. Reabilitação em Pneumologia: fisiopatologia, 
cinesioterapia respiratória, drenagem postural, ventilação mecânica. Reabilitação cardíaca. 
Reabilitação nas moléstias vasculares periféricas. Relações Humanas no trabalho. Ética em 
serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
22 – Fonoaudiólogo – Conhecimento Específicos:  Dislalia; retardo da fala; retardo da 
linguagem; fissura lábio palatina; deglutição atípica; deficiente mental; paralisia cerebral; 
deficiente auditivo; distúrbio articulatório; gagueira; distúrbio de leitura e escrita; voz; 
audiologia; afasia; síndrome;aleitamento materno. Desenvolvimento da linguagem normal: 
fases ou períodos, teorias do desenvolvimento da linguagem. Patologias da voz: disfonia - 
definição, etiologia, avaliação, terapia. Definição, etiologia, avaliação e terapia de: 
laringectomia, distúrbios articulatórios, desvios fonéticos e fonológicos, deglutição atípica 
ou adaptada, gagueira, disartria. Patologias da linguagem - definição, etiologia, avaliação e 
terapia de: retardo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, dislexia, 
dificuldade/distúrbio e transtorno de aprendizagem, transtorno do processamento auditivo; 
a linguagem nas psicoses infantis e autismo, afasia, disfasia. Anatomia e fisiologia da 
audição. Desenvolvimento do comportamento auditivo (maturação das respostas em bebês 
de 0 a 24 meses). Avaliação audiológica: interpretação de resultados de audiometria tonal e 
imitanciometria; interpretação dos testes de reconhecimento de fala (IRF e SRT); avaliação 
do processamento auditivo; audiologia infantil - avaliação do recém-nascido e detecção 
precoce da deficiência auditiva; avaliação da criança de 0 a 6 anos. Emissões otoacústicas, 
potenciais evocados auditivos de tronco encefálico e eletrococleografia: definição, objetivos 
e critérios de indicação. Aparelhos de amplificação sonora individuais ou próteses auditivas: 
tipos e características, critérios básicos para seleção, indicação e adaptação; orientação à 
família da criança que usa aparelho auditivo. Deficiência auditiva: causas de perdas 
auditivas na infância; tipos de perdas auditivas; terapia fonoaudiológica da deficiência 
auditiva: diferentes abordagens e/ou métodos. Trabalho em equipe; relações do trabalho; 
humanização intra-equipes e atendimento ao público usuário.  Relações Humanas no 
trabalho. Ética em serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício 
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profissional. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de 
interesse. 
23 – Nutricionista – Conhecimento Específicos:  Higiene e microbiologia dos alimentos. 
Nutrição normal da gestante, nutriz, criança, adolescente e adulto. Leis sobre a 
alimentação. Avaliação nutricional nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia em Pediatria e 
em clínicas específicas. Planejamento e administração da unidade de nutrição e dietética.  
Nutrição em saúde pública.  Ética profissional. Necessidade e recomendações de nutrientes 
e energia. Digestão, absorção, transporte e excreção dos nutrientes. Avaliação dietética 
nutricional. Alimentação equilibrada na promoção da saúde. Alimentos funcionais. 
Distúrbios nutricionais (conceito, nomenclatura, classificação, fisiopatologia e tratamento). 
Nutrição Materno-infantil. Microbiologia dos alimentos.  Conservação dos alimentos e a 
Legislação brasileira. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Legislação 
que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: são sugeridas 
obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
24 – Psicólogo – Conhecimento Específicos:  Histórico da Psicologia. A Inteligência; A 
Motivação e a Aprendizagem. A Personalidade. A sensação e a percepção. A Psicanálise. A 
Gestalt-Terapia; O Behaviorismo. Os testes psicológicos. Etiologia das Necessidades 
especiais Mentais. Estrutura e desordens da Personalidade. Necessidades especiais Mentais. 
Orientação de Pais. Conhecimentos em Psicomotricidade. Psicoterapia de grupo. 
Desenvolvimento infantil. Psicoterapia Breve. Orientação Familiar. Crescimento e 
desenvolvimento. Adolescência. Idade adulta e velhice. Psicossomática. Psicologia do 
trabalho (grupos).  Psicologia social. Estatuto da Criança e do Adolescente. Saúde Pública e 
SUS. Código de Ética Profissional. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público.  
Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. .Bibliografia: são 
sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
25 – Terapeuta Ocupacional – Conhecimento Específicos:  Código de ética rofissional; A 
Terapia Ocupacional no Brasil; O paradigma da Ocupação humana: exercício, recreação e 
trabalho; Grupo de atividades e atividades grupal; Modelos teóricos em Terapia 
Ocupacional; Concepções teóricas acerca do uso da atividade  enquanto recurso 
terapêutico; Dinâmica de grupo/aplicabilidade em Terapia Ocupacional; Atividades 
artesanais como recursos terapêuticos; Movimentos sócio-culturais e a Terapia 
Ocupacional; Patologia e Perda Funcional; Aparelhos Ortopédicos: órteses e próteses; 
Adaptações para AVD e AIVDs; Atividades na Cadeira de Rodas; Imagem Corporal na 
Reeducação Funcional; Barreiras Arquitetônicas e Acessibilidade; Ocupação Humana: 
Exercício, Trabalho e Lazer; Raízes da Psiquiatria no Brasil; Psicopatologiação; Psicoterapia 
Populares e Psicoterapias Científicas; Política de Saúde Mental do País e do Estado; Terapia 
Ocupacional no Hospital Público e Privado; A TO nos Serviços Abertos: NAPS, CAPS, 
Hospital-Dia e Oficinas Terapêuticas; Conceito de avaliação, postura adequada do 
terapeuta, etapas, métodos e técnicas avaliadoras; Saúde Coletiva e SUS; Planejamento e 
Gestão em Terapia Ocupacional; Cinesiologia, Biomecânica e Cinesioterapia; Terapia 
Ocupacional aplicada à Neurologia; Terapia Ocupacional aplicada à Ortopedia e 
Traumatologia; Terapia Ocupacional aplicada à Saúde Mental; Terapia Ocupacional aplicada 
à Geriatria e Gerontologia; Terapia Ocupacional aplicada à Pediatria; Terapia Ocupacional 
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hospitalar; Terapia Ocupacional aplicada às Condições Sociais: delinqüência e dependências 
químicas; Terapia Ocupacional aplicada à Saúde do Trabalhador; Terapia Ocupacional 
aplicada à Oficinas Pré-profissionalizantes; Saúde Pública, Sistema Único de Saúde. 
Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas 
obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse.  
26 – Auditor Médico – Conhecimento Específicos:  Sistema Nacional de Auditoria do SUS: 
Conceito, finalidade, competências e responsabilidades do auditor em saúde pública. 
Legislação em auditoria. Organização básica do Sistema princípios básicos. Tipos e campo 
de atuação da auditoria. Perfil do auditor. Rotinas do processo de auditoria em saúde: 
auditoria analítica e operativa no SUS. Apuração de denuncia. . Financiamento no SUS: 
forma de repasse de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso de atenção básica; 
Utilização de Recursos Federais no SUS. Orçamento como instrumento de. Financiamento 
no SUS: forma de repasse de Recursos Federais; Programas financiados pelo piso de 
atenção básica; Utilização de Recursos Federais no SUS. Noções de avaliação de serviços de 
saúde: conceito, finalidades e estratégias de avaliação. Conceitos de eficácia, eficiência e 
efetividade. Financiamento no SUS: forma de repasse de Recursos Federais; Programas 
financiados pelo piso de atenção básica; Utilização de Recursos Federais no SUS. 
Orçamento como instrumento de controle. Aplicação de recursos do SUS. Habilitação para 
gestão no SUS. Tecnologia da Informação em Auditoria. Auditoria dos procedimentos do 
Sistema de Informações Hospitalares e do Sistema de Informações Ambulatoriais. 
Auditorias do Sistema Municipal de Saúde. Ética em auditoria.  Relações Humanas no 
trabalho. Ética em serviço público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-
didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de 
informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e 
específica referente ao cargo de interesse. 
27 – Cirurgião Dentista – Conhecimento Específicos:  Acidentes Operatórios: - Lipotimia 
e reações alérgicas; Amálgama Dental: Indicação, preparo cavitário e restaurações, classe 
I, II, III, V, manipulação e matrizes; Anestésicos locais e Soluções Anestésicas: Anestesia 
local, indicações e contra indicações, complicações de anestesia. Técnica de Anestesia intra-
oral e analgésica regional: Maxila, mandíbula; Diagnóstico e Plano de Tratamento; Dentes 
Anteriores Fraturados; Esterilização Cirúrgica: Esterilização instrumental e esterilização do 
material cirúrgico; Exodontia: Indicações e contra-indicações, período pós-operatório e 
acidentes e complicações; Período Pré-Operatório: Enfermidade hemorrágica, doenças 
endócrinas e metabólicas. Diabetes: Nipovitaminoses, prevenção contra as infecções e 
prevenção contra as hemorragias; Proteção do Complexo Dentina-Polpa: Cárie dentária, 
preparo calvitário, materiais restauradores, agente protetor e indicações de agentes 
protetores; Ionomero de Vidro: Indicações, proteção pulpar e manipulação e confecção da 
restauração; Restauração com Resina Composta: Cavidades classe III, IV e V: Indicação 
preparo cavitário, Técnicas de Restauração, condicionamento ácido do esmalte, mecanismo 
de ação dos adesivos, forma de retenção e matrizes; Restaurações Estéticas: Técnica de 
preparo de cavidades, forma de contorno, forma de resistência, forma de retenção, 
remoção da dentina cariada e acabamento das paredes de esmalte; Tratamentos 
conservadores da Polpa Dentária: Pulpotomia, curetagem pulpar, tratamento expectante 
diagnóstico e indicações. Cistos e tumores odontogênicos; Processos Infecciosos: 
Bacterianos, fúngicos e virais; Câncer Bucal: Lesões e condições cancerizaveis, tipos de 
tumores, fatores de risco, prevenção e tipos de tratamentos. Saúde coletiva em 
odontologia. Código de Ética profissional. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço 
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público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: 
são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e 
outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
28 – Cirurgião Dentista Periodontista – Conhecimento Específicos:  Anatomia histologia 
e fisiologia do periodonto.  Epidemiologia da doença periodontal.  Placa dental e cálculo 
dental. Microbiologia da doença periodontal associada à placa. Patogenia da doença 
periodontal associada à placa.  Classificação e tratamento das formas de doença 
periodontal.  Inter-relação entre periodontia e endodontia.  Inter-relação 
periodontia/prótese.  Exame de pacientes com doença periodontal. Métodos de controle de 
placa.  Raspagem em periodontia.  Afiação de instrumentos em periodontia.  
Antimicrobianos e outros agentes quimioterápicos no tratamento periodontal.  Princípios 
gerais de cirurgia periodontal.  Técnicas da gengivectomia/gengivoplastia.  Técnicas de 
cirurgia a retalho.  Cirurgia óssea ressectiva.  Cirurgia óssea reconstrutiva.  Relações 
Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Legislação que regulamenta a profissão 
para o exercício  profissional. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-
didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de 
informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e 
específica referente ao cargo de interesse. 
29 – Médico – Conhecimento Específicos:  Organização dos serviços de saúde no Brasil. 
Doenças de Notificação Compulsória. Exame periódico de saúde. Intoxicações exógenas. 
Trombose venosa profunda e suas complicações. Abordagem ao paciente portador de 
choque. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico e hidroeletrolítico. Hemorragias digestivas. 
Neoplasias. Insuficiência hepática e renal. Coagulopatias. Osteoporose. Lupus eritematoso 
sistêmico. Dengue. Infecções de pele. Doenças de Alzheimer e de Parkinson. Conjuntivites. 
Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão Arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais. 
Cefaléias. Febre de Origem Indeterminada. Diarréias. Úlcera Péptica. Hepatite. 
Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Insuficiência Cardíaca. Alcoolismo. Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Cardiopatia Isquêmica. Arritmias Cardíacas. Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica. Asma Brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. 
Infecção Urinária. Epilepsia. Febre Reumática. Artrites. Acidentes por Animais Peçonhentos. 
Micoses Superficiais. Obesidade. Dislipidemias. Relações Humanas no trabalho. Ética em 
serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
30 – Médico Cardiologista – Conhecimento Específicos:  HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA: conceito, prevalência, Importância epidemiológica, causas, lesões órgão- alvo, 
exames complementares, terapêutica (medicamentosa e não-medicamentosa). Síndrome 
metabólica: conceito, reconhecimento, exames complementares, terapêutica, abordagem 
multidisciplinar. Doença arterial coronariana: conceito, fatores de risco, prevenção primária 
e secundária , angina estável, síndrome coronariana aguda com e sem 
supradesnivelamento do segmento ST, exames complementares, indicação de intervenções 
terapêuticas (cirurgia de revascularização miocárdica, angioplastia transluminal coronária 
com stent), terapia medicamentosa , prognóstico. Exames complementares para elucidação 
diagnóstica na cariologia: eletrocardiograma de repouso convencional, ecocardiograma 
bidimensional com doppler, MAPA, Holter de 24 horas, Tilt test, teste ergométrico, 
cintilografia do miocárdio em repouso e no estresse, ressonância nuclear magnética, 
cateterismo cardíaco: indicações e interpretação. Dislipidemias : tipos, importância como 
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fator de risco para doenças cardiovasculares, exames complementares, terapêutica 
medicamentosa e não-medicamentosa. Doenças valvulares cardíacas: conceito, diagnóstico, 
exames complementares, indicação para tratamento clinico ou cirúrgico, terapêutica 
medicamentosa e não-medicamentosa. Arritmias cardíacas: causa, diagnóstico e 
terapêutica das arritmias cardíacas mais freqüentes. Insuficiência cardíaca: conceito, 
epidemiologia, etiologia , diagnóstico, insuficiência cardíaca com área cardíaca normal, 
exames complementares, terapêutica medicamentosa, não-medicamentosa e 
intervencionista. Doença de chagas. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço 
público.Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: 
são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e 
outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
31 – Médico Cirurgião Geral – Conhecimento Específicos: Situação de saúde da 
população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e Segurança no trabalho. 
Anatomia e fisiologia dos diversos aparelhos. Cuidados pré e pós-operatório. Choque 
hemorrágico. Infecção em cirurgia. Abdome agudo em cirurgia. Neoplasia do esôfago. 
Doença ulcerosa péptica. Doença do refluxogastroesofageano e hérnia hiatal. Câncer 
gástrico. Hemorragia digestiva. Tumores das vias biliares extrahepáticas. Tumores do 
fígado. Lítíase da vesícula biliar. Pancreatite aguda e crônica. Neoplasias císticas e câncer 
do pâncreas. Hérnias epigástrica, umbilical, incisional e inguinal. Apendicite aguda. 
Obstrução intestinal. Fístulas enterocutâneas. Melanoma cutâneo. Princípios da cirurgia 
oncológica. Câncer de mama. Cirurgia da tireóide. Nódulo solitário do pulmão. Tumores do 
mediastino. Empiema pleural. Pneumotórax. Tumores intestinais malignos e carcionóides. 
Doenças diverticular do cólon. Adenomas colorretais. Retocolite ulcerativa inespecífica. 
Isquemia mesentéria. Ressuscitação cardio-respiratória. Relações Humanas no trabalho. 
Ética em serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício 
profissional Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de 
interesse. 
32 – Médico Clínico Geral – Conhecimento Específicos:  Situação de saúde da população: 
perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e Segurança no trabalho. Vigilância à 
saúde: conceito, componentes e práticas. Doenças sexualmente transmissíveis. Aids. 
Hanseníase. Verminose. Cólera. Raiva. Leptospirose. Doença Meningocócica. Meningites 
viscerais e bacterianas. Dengue. Doenças infecciosas imuno-prevensíveis: sarampo, 
poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, parotidite, rubéola e hepatite. Ações 
básicas para promoção e prevenção de doenças mais comuns. Higiene ambiental. Agentes 
antomicrobianos. Desnutrição e obesidade no adulto e na criança. Doenças osteo-
articulares mais comuns no adulto e na criança. Febre Reumática. Lombalgias. Infecções 
respiratórias. Asma brônquica. Bronquite crônica e efisema pulmonar. Anemias. Síndrome 
diarréica aguda e crônica. Insuficiência renal. Infecção urinária. Doenças urológicas mais 
comuns. Prevenção de câncer cérvico-uterino e de mama. Neoplasias freqüentes no adulto 
e na criança. Acidentes e intoxicações no adulto e na criança. Ansiedade e depressão. 
Epilepsia e convulsão. Alcoolismo e tabagismo. Diagnóstico diferencial de cefaléias - 
tratamento.Úlceras gástricas e duodenais. Icterícias. Doenças cardiovasculares mais 
freqüentes. Diabetes Mellitus. Planejamento familiar: métodos contraceptivos. Pré-natal de 
baixo risco. Aleitamento materno. Problemas ginecológicos mais comuns. Ginecologia na 
adolescência. Climatério. Acompanhamento e desenvolvimento infantil. Doenças mais 
comuns na infância. Esquema básico de imunização. Negligencia e maus tratos na criança. 
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A mortalidade materna e infantil. Principais urgências da prática da atenção primária de 
saúde. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. Legislação que 
regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: são sugeridas obras 
didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, 
além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação 
atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
33 – Médico Plantonista – Conhecimento Específicos:  Reanimação Cárdio respiratório, 
Insuficiência Cardíaca, Arritmias cardíacas, Hipertensão Arterial, Insuficiência Renal 
Crônica, Síndrome Nefrótica, Glomerulonofrites, Infecção Urinária, Diabetes Mollitus, 
Doenças Sexualmente Transmissíveis, Doenças Infecciosas e parasitárias, Diarréia e má 
absorção, Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico, Ioterícias, Abdome agudo, Úlcera 
Péptica, Anemias, Distúrbios hemorrágicos, Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, 
Pneumonias, Comas, Distúrbios cerebrais. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço 
público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: 
são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e 
outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
34 – Médico Ginecologista – Conhecimento Específicos:  Ginecologia. Amenorréias. 
Climatério. Consulta ginecológica. Doenças da mama. Doenças sexualmente transmissíveis. 
Dor pélvica. Endocrinopatia ginecológica. Endometriose. Ginecologia infanto-juvenil. 
Infecções genitais. Neoplasias genitais. Planejamento familiar. Reprodução humana. 
Sangramento genital. Sexologia. Tensão pré-menstrual. Uroginecologia. Violência sexual. 
Obstetrícia. Abortamento. Amamentação. Assistência ao parto. Assistência pré-natal. 
Diabete gestacional. Diagnóstico de gestação. Doença hipertensiva. Fórcipe e cesariana. 
Gemelaridade. Gestação de alto risco. Gestação ectópica. Incompatibilidade sangüínea 
materno-fetal. Indução do parto. Infecções. Intercorrências clínico-cirúrgicas na gestação. 
Medicina fetal. Neoplasia trofoblástica. Pósmaturidade. Prematuridade. Puerpério. Ruptura 
prematura de membranas. Sangramento do terceiro trimestre. Semiologia obstétrica. Uso 
de drogas durante a gestação e a amamentação. Relações Humanas no trabalho. Ética em 
serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
35 – Médico Neurologista – Conhecimento Específicos:  Anatomia e Fisiologia do Sistema 
Nervoso Central e Periférico. Patologia e Fisiopatologia dos transtornos do Sistema Nervoso 
Central e Periférico. Semiologia neurológica. Grandes categorias das afecções neurológicas: 
demências e distúrbio da atividade cortical superior; comas e distúrbios do estado da 
consciência: distúrbios do movimento; distúrbios do sono. Doença cérebrovascular. 
Doenças neuromusculares - nervos, músculos e junção mio-neural; doenças tóxicas e 
metabólicas; tumores; doenças desmielinizantes; doenças infecciosas do sistema nervoso; 
doença neurológica no contexto da infecção pelo HIV; epilepsias; hidrocefalias e transtornos 
do fluxo liquórico; cefaléias; desgenesias do sistema nervoso; manifestações neurológicas 
das doenças sistêmicas; neurologia do trauma e urgências em neurologia. Indicações e 
interpretações da propedêutica armada em neurologia: líquor, neuroimagem, estudos 
neurofisiológicos - eletroencefalograma, eletroneuromiografia e potenciais evocados, 
medicina nuclear aplicada à neurologia. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço 
público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: 
são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e 
outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
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Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
36 – Médico Ortopedista – Conhecimento Específicos:  Afecções ortopédicas comuns na 
infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomelite: fase aguda e crônica. Tuberculose 
ósteo-articular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite. Ortopedia em 
geral. Branquialgias. Artrite degenerativa da coluna cervical. Síndrome do escaleno anterior 
e costela cervical. Ombro doloroso. Lombaciatalgias: artrite degenerativa da coluna 
lomosacra. Hérnia de disco. Espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e 
luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. 
Fratura e luxação: dos ossos, do pé e do tornozelo. Fratura diafisária dos ossos e dos pés. 
Fratura e luxação do joelho. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. 
Fratura transtrocanteriana. Fratura do colo, do fêmur, do ombro, da clavícula e extremidade 
superior e diátese do úmero, da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e 
fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da monteggia. Fratura diafisária dos ossos do 
antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo fratura do escafóide carpal. 
Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento da mão: lesões dos 
tendões flexores e extensores dos dedos. Anatomia e radiologia em ortopedia e 
traumatologia: anatomia do sistema osteo articular; radiologia do sistema ósseo articular; 
anatomia do sistema muscular; anatomia dos vasos e nervos; anatomia cirúrgica: vias de 
acesso em cirurgia ortopédica e traumatológica. Relações Humanas no trabalho. Ética em 
serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
37 – Médico Pediatra 20 h – Conhecimento Específicos:  Embriologia - Crescimento e 
desenvolvimento – fatores extrínsecos e intrínsecos que influenciam o crescimento e 
desenvolvimento, formas de crescimento, crescimento físico, desenvolvimento neurológico, 
psíquico e motor. Recém nascidos - aparelhos e sistemas, cuidados indispensáveis na sala 
de parto, escore de APGAR, prematuridade e retardo do crescimento intra uterino, recém 
nascido de alto risco, traumatismo durante o parto, distúrbios respiratórios do recém 
nascido, surfactante pulmonar exógeno (SPE) oxigenioterpia, icterícia neonatal, distúrbios 
metabólicos, septicemia neonatal, infecções congênitas. UTI neonatal - procedimentos e 
condutas. Imunizações - Imunidade Inata, resposta imune adaptativa, vacinação e 
Imunização, tipos de vacinas, via de administração das vacinas, contra indicações, reações 
adversas, calendário vacinal. Adolescência - crescimento físico, sexo feminino e 
masculino, desenvolvimento puberal feminino e masculino. Aleitamento materno - 
vantagens do aleitamento materno, causas do desmame precoce, psicofisiologia da 
lactação, fases da produção láctea, afecções da mama, aleitamento e antlconcepção, 
drogas compatíveis com a amamentação, situações em que a mãe não deve amamentar, 
recém nascido prematuro, prevenção da lactação, curvas de peso e aleitamento materno 
exclusivo, nutrição na gestação e lactação, desmame precoce e relactação, banco de leite 
humano. Desnutrição - desnutrição energético-protéica, epidemiologia, manifestações 
clínicas, classificação, desnutrição primária grave, alterações anátomo-patológicas, 
tratamento, síndrome de recuperação nutricional. Disvitaminoses - classificação das 
vitaminas, diagnóstico, tratamento, prevenção, fisiologia da absorção e excreção. 
Obesidade -diagnóstico, tratamento, prevenção. Desidratação e hidratação venosa - 
Tipos de desidratação aguda, desidratação hipotônica, desidratação hipertônica, hidratação 
venosa (fase de expansão - rápida - e fase de manutenção e reposição). Doenças 
diarréicas - assistência e controle. Cardiopatias congênitas – classificação, etiologia, 
fisiopatologia, manifestações Clínica, diagnóstico, tratamento. Doenças exantemáticas 
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em pediatria – classificação, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, 
profilaxia. Doenças nas vias aéreas superiores – anatomia e fisiologia das V.A.S., 
principais patologias das vias aéreas (etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, 
diagnóstico, tratamento). Pneumonias na Infância - exame radiológico, patógenos 
específicos, pneumonias virais e bacterianas, tratamento. Assistência e controle das 
infecções respiratórias agudas - avaliação e condutas, medicamentos. Convulsões – 
classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Infecção do trato urinário - 
classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Maus tratos na infância - conduta 
médica. Refluxo vesicoureteral (RVU) - classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento, 
Tumores - classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Relações Humanas no 
trabalho. Ética em serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício 
profissional. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de 
interesse. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
38 – Médico Pediatra 40 h – Conhecimento Específicos:  Embriologia - Crescimento e 
desenvolvimento – fatores extrínsecos e intrínsecos que influenciam o crescimento e 
desenvolvimento, formas de crescimento, crescimento físico, desenvolvimento neurológico, 
psíquico e motor. Recém nascidos - aparelhos e sistemas, cuidados indispensáveis na sala 
de parto, escore de APGAR, prematuridade e retardo do crescimento intra uterino, recém 
nascido de alto risco, traumatismo durante o parto, distúrbios respiratórios do recém 
nascido, surfactante pulmonar exógeno (SPE), oxigenioterpia, icterícia neonatal, distúrbios 
metabólicos, septicemia neonatal, infecções congênitas. UTI neonatal - procedimentos e 
condutas. Imunizações - Imunidade Inata, resposta imune adaptativa, vacinação e 
Imunização, tipos de vacinas, via de administração das vacinas, contra indicações, reações 
adversas, calendário vacinal. Adolescência - crescimento físico, sexo feminino e 
masculino, desenvolvimento puberal feminino e masculino. Aleitamento materno - 
vantagens do aleitamento materno, causas do desmame precoce, psicofisiologia da 
lactação, fases da produção láctea, afecções da mama, aleitamento e antlconcepção, 
drogas compatíveis com a amamentação, situações em que a mãe não deve amamentar, 
recém nascido prematuro, prevenção da lactação, curvas de peso e aleitamento materno 
exclusivo, nutrição na gestação e lactação, desmame precoce e relactação, banco de leite 
humano. Desnutrição - desnutrição energético-protéica, epidemiologia, manifestações 
clínicas, classificação, desnutrição primária grave, alterações anátomo-patológicas, 
tratamento, síndrome de recuperação nutricional. Disvitaminoses - classificação das 
vitaminas, diagnóstico, tratamento, prevenção, fisiologia da absorção e excreção. 
Obesidade -diagnóstico, tratamento, prevenção. Desidratação e hidratação venosa - 
Tipos de desidratação aguda, desidratação hipotônica, desidratação hipertônica, hidratação 
venosa (fase de expansão - rápida - e fase de manutenção e reposição). Doenças 
diarréicas - assistência e controle. Cardiopatias congênitas – classificação, etiologia, 
fisiopatologia, manifestações Clínica, diagnóstico, tratamento. Doenças exantemáticas 
em pediatria – classificação, etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, diagnóstico, 
profilaxia. Doenças nas vias aéreas superiores – anatomia e fisiologia das V.A.S., 
principais patologias das vias aéreas (etiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas, 
diagnóstico, tratamento). Pneumonias na Infância - exame radiológico, patógenos 
específicos, pneumonias virais e bacterianas, tratamento. Assistência e controle das 
infecções respiratórias agudas - avaliação e condutas, medicamentos. Convulsões – 
classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Infecção do trato urinário - 
classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Maus tratos na infância - conduta 
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médica. Refluxo vesicoureteral (RVU) - classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento, 
Tumores - classificação, avaliação, diagnóstico, tratamento. Relações Humanas no 
trabalho. Ética em serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício 
profissional. Bibliografia: serão admitidas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de 
interesse. 
39 – Médico Psiquiatra 20 h – Conhecimento Específicos:  Síndromes e Transtornos 
Mentais Orgânicos. Demências na senilidade e pré-senilidade. Transtornos Mentais 
Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas.Esquizofrenia.Transtorno delirante 
paranóico.Transtornos Psicóticos S.O.E..Transtornos afetivos. Transtornos de Ansiedade. 
Transtornos Somatomorfos.Transtornos Dissociativos. Transtornos Sexuais. Transtornos do 
Sono. Transtornos Factícios. Transtornos de Personalidade. Transtornos da Alimentação. 
Psiquiatria Infantil. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria Forense. Emergências psiquiátricas. 
Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Testes Laboratoriais e outros Testes. 
Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes. Psicoterapias. Saúde Pública, Atualidades 
sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral. Noções básicas sobre CAPS 
(Centro de Atenção Psico-social). Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. 
Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: são 
sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
40 – Médico Psiquiatra 40 h – Conhecimento Específicos:  Síndromes e Transtornos 
Mentais Orgânicos. Demências na senilidade e pré-senilidade. Transtornos Mentais 
Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas.Esquizofrenia.Transtorno delirante 
paranóico.Transtornos Psicóticos S.O.E..Transtornos afetivos. Transtornos de Ansiedade. 
Transtornos Somatomorfos.Transtornos Dissociativos. Transtornos Sexuais. Transtornos do 
Sono. Transtornos Factícios. Transtornos de Personalidade. Transtornos da Alimentação. 
Psiquiatria Infantil. Psiquiatria Comunitária. Psiquiatria Forense. Emergências psiquiátricas. 
Epidemiologia dos Transtornos Mentais. Testes Laboratoriais e outros Testes. 
Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes. Psicoterapias. Saúde Pública, Atualidades 
sobre Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Geral. Noções básicas sobre CAPS 
(Centro de Atenção Psico-social). Relações Humanas no trabalho. Ética Bibliografia: são 
sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
41 – Médico Radiologista – Conhecimento Específicos:  Diagnóstico por imagem em 
medicina interna, urologia, ginecologia e obstetrícia. Diagnóstico por imagem do sistema 
nervoso. Diagnóstico por imagem do sistema músculo-esquelético. Diagnóstico por imagem 
do sistema vascular. Diagnóstico por imagem em órgãos e estruturas superficiais. 
Diagnóstico por imagem de tórax. Diagnóstico por imagem em pediatria.  Físico-médico em 
diagnóstico por imagem. Proteção radiológica em radiodiagnóstico. Relações Humanas no 
trabalho. Ética em serviço público. Legislação que regulamenta a profissão para o exercício 
profissional. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de 
interesse. 
42 – Médico Veterinário – Conhecimento Específicos:  Extensão Rural: Projetos  e 
elementos essenciais - Noções de comunicação rural. Produção Animal. Bovinocultura de 
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corte - Bovinocultura leiteira. Defesa Sanitária Animal. Epidemiologia. Imunologia. 
Esterilização e desinfecção. Etiopatogenia, diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e 
erradicação das principais zoonoses.  Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal em 
Matadouro: Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, post-mortem e destinação e 
aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos. Saúde Pública.  Atualidades sobre 
Saúde Pública e Atualidades sobre Medicina Veterinária. Eutanásia. Esterilização de cães e 
gatos. Apreensão de animais. Vacinação. Anti-rábica. Epidemiologia da raiva animal. 
Inspeção sanitária em açougues. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço público. 
Legislação que regulamenta a profissão para o exercício profissional. Bibliografia: são 
sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 

 
POLÍTICA DE SAÚDE PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E 

NÏVEL TËCNICO DA ÁREA DA SAÜDE 
Políticas De Saúde:  

1. Concepções sobre Saúde e Doença, história natural das doenças. 
2. Prevenção de doenças e Promoção da Saúde. 
3. Reforma Sanitária Brasileira e Modelos de Atenção à Saúde. 
4. Sistema Único de Saúde – diretrizes princípios e regulamentação –  Lei Federal  
     nº. 8080 de 19/09/1990; Lei Federal nº. 8142 de 28/12/1990.  
5. Sistemas de Informação em Saúde. 
6. Epidemiologia e Vigilância em Saúde, com ênfase em Morbidade e Mortalidade. 
7. Processo de educação permanente em saúde. 
8. Pactos pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão, Portaria – GM 399 de 22/05/06 e 
      Portaria GM 699 de 30/03/2006. 
9. Constituição Federal – art. 196 a 200. 
10. Política Nacional de Atenção – Portaria MS 648 de 28/03/2006. 

  Legislação pertinente ao conteúdo descrito. Bibliografia: são sugeridas obras  
  didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, 
  além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação  
  atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 

 
ÁREA DA  EDUCAÇÃO 

1 – Secretário Escolar – a) Português e Conhecimentos Gerais:  referentes ao 
Ensino Médio Completo.  
b) Matemática: Números racionais, Números inteiros, Expressões numéricas, Regra de 
três: simples e composta, Razão e proporção, Porcentagem e Juros Simples, Equações e 
Sistemas de Equações do 1º Grau,  Geometria.  
c) Conhecimentos Específicos: Serviços de arquivo de documentos: guias/projeção, 
pastas, guias de falta. Métodos de arquivamento: alfabético, numérico, geográfico, 
cronológico, específico/assunto, misto. Correspondência oficial: definição; recepção de 
correspondência, expedição da correspondência; tipos: carta, circular, memorando, ofício. 
Equipamentos: máquina de calcular, máquina de reproduzir. Informática básica. 
Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 
2 – Auxiliar de Biblioteca – a) Português e Conhecimentos Gerais:  referentes ao 
Ensino Médio Completo.  
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b) Matemática: Números racionais, Números inteiros, Expressões numéricas, Regra de 
três: simples e composta, Razão e proporção, Porcentagem e Juros Simples, Equações e 
Sistemas de Equações do 1º Grau,  Geometria.  
c) Conhecimentos Específicos: Empréstimo. Executar tarefas de seleção, classificação, 
registro, catalogação.  Manuseio e guarda de livros, documentos e publicações em 
biblioteca e/ou arquivo histórico.  Orientar as consultas, atender aos usuários, conserva o 
acervo. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
dicionários, periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos 
meios de comunicação. Legislação atualizada e específica referente ao cargo de 
interesse. 

 
                     ÁREA  DE  OBRAS 

1 – Agente Fiscal – a) Português e Conhecimentos Gerais:  referentes ao Ensino 
Fundamental Completo.  
b) Matemática: Conjunto de números naturais: quatro operações resolução de problemas 
sobre as quatro operações. Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou 
quarta parte, um terço ou terça parte. Medidas de: comprimento, superfície, massa. 
Número decimal: operações. Sistema Monetário Nacional – Real. Operações com frações. 
C)Conhecimentos Específicos: Constituição da República Federativa do Brasil (artigos: 5 
ao 43) . Lei Orgânica do Município de Anchieta. Legislação atualizada e específica referente 
ao cargo de interesse. Código de Obras. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e 
para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras publicações, além de 
informações veiculadas pelos meios de comunicação. Legislação atualizada e 
específica referente ao cargo de interesse. 

 
                 ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 

1 – Motorista - (4ª. série completa do Ensino Fundamental) 
a) Português Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. 
Significação das palavras. Pontuação.  
b)Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e locais. História do Brasil. História do 
Espírito Santo e do Município de Anchieta. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço 
público.  
c) Matemática: Conjunto de números naturais: quatro operações resolução de problemas 
sobre as quatro operações. Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, tríplo, um quarto ou 
quarta parte, um terço ou terça parte.  
d)Conhecimentos Específicos: Código de Trânsito Brasileiro. Bibliografia: são 
sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, dicionários, periódicos e outras 
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação. 
Legislação atualizada e específica referente ao cargo de interesse. 

     
ÄREA DA SAÚDE 

1 - Auxiliar de Veterinária – (4ª. série completa do Ensino Fundamental) 
a) Português: Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. 
 Significação das palavras. Pontuação.  
b) Matemática: Conjunto de números naturais: quatro operações resolução de problemas 
sobre as quatro operações. Noções de: dúzia, arroba, metade, dobro, triplo, um quarto ou 
quarta parte, um terço ou terça parte.   
c) Conhecimentos Específicos: Apreensão e manejo de animais. Higienização de 
animais. Higiene de estabelecimentos e de alimentos de animais. Eutanásia.  



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA DE ANCHIETA  

 
  
     

d) Conhecimentos Gerais: Atualidades nacionais e locais. História do Brasil. História do
 Espírito Santo e do Município de Anchieta. Relações Humanas no trabalho. Ética em serviço 
público. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, 
periódicos e outras publicações, além de informações veiculadas pelos meios de 
comunicação. 

 
LÍNGUA  PORTUGUESA 

Língua Portuguesa – Nível Superior 
Compreensão de textos escritos de diferentes gêneros textuais; A função do “quê” e do 
“se”. Texto literário e não-literário. Relação entre sentido e contexto: 
polissemia/conotação e denotação. Tipologias textuais: narração, dissertação e descrição. 
Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não-verbal, língua escrita e língua oral, 
variação lingüística. Funções da Linguagem; Figuras de Linguagem; Ortografia (regular e 
irregular)/dificuldades da língua(a fim, afim/ a par, ao par/acerca, a cerca/ao invés, em 
vez, dentre outras); Emprego dos sinais de pontuação no texto; Acentuação gráfica; 
Emprego da crase; Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e 
radical). Aspectos morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, 
verbo/período simples: termos associados ao nome e ao verbo); Sintaxe de colocação dos 
pronomes oblíquos átonos (ênclise, mesóclise e próclise); O processo de coordenação e 
subordinação (emprego dos conectivos); Sintaxe de concordância: nominal e verbal; 
Sintaxe de regência: nominal e verbal; Elementos da textualidade: coesão, coerência, 
clareza, precisão/armadilhas do texto (ambigüidade e redundância). Bibliografia: 
Gramáticas atualizadas do ensino da Língua Portuguesa. 
 

Língua Portuguesa – Ensino Médio Completo/ Nível Técnico 
Interpretação de textos escritos de diferentes gêneros textuais. Significação das palavras no 
contexto lingüístico. Linguagem e comunicação: linguagem verbal e não verbal/língua escrita 
e língua oral/variação lingüística. Denotação e conotação. Ortografia (regular e irregular). 
Divisão silábica (no texto). Emprego dos sinais de pontuação no texto. Acentuação gráfica. 
Significação dos elementos mórficos das palavras (sufixo, prefixo e radical) – Aspectos 
morfossintáticos (função do: substantivo, adjetivo, pronome, verbo/período simples: termos 
associados ao nome e ao verbo). O processo de coordenação e subordinação (emprego dos 
conectivos). Concordâncias: nominal e verbal. Bibliografia: Gramáticas atualizadas do 
ensino da Língua Portuguesa. 

 
Língua Portuguesa – Ensino Fundamental Completo 
Interpretação de textos.  Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Emprego do acento da crase.  
Significação das palavras. Pontuação. Bibliografia: Gramáticas atualizadas do  
ensino da Língua Portuguesa. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

Conhecimentos Gerais – Ensino Superior Completo 
Cultura geral. Atualidades internacionais, nacionais e locais. História do Brasil. História 
 do Espírito Santo e do Município de Anchieta. Bibliografia: são sugeridas obras 
 didáticas e para-didáticas básicas, periódicos e outras publicações, além de 
 informações veiculadas pelos meios de comunicação.  
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Conhecimentos Gerais – Ensino Médio Completo
Cultura geral. Atualidades nacionais e locais. História do Brasil. História do Espírito  
Santo e do Município de Anchieta. Bibliografia: são sugeridas obras didáticas e  
para-didáticas básicas, periódicos e outras publicações, além de informações  
veiculadas pelos meios de comunicação.  

  
Conhecimentos Gerais – Ensino Fundamental Completo 
História do Brasil. História do Espírito Santo e do Município de Anchieta. Bibliografia: 
 são sugeridas obras didáticas e para-didáticas básicas, periódicos e outras  
publicações, além de informações veiculadas pelos meios de comunicação.  

  
OBSERVAÇÃO: A legislação Municipal pode ser consultada 
 no site   www.camaraanchieta.es.gov.br 

 
 

 
NÚMERO DE QUESTÕES DO CONCURSO 

 

 
NÍVEL SUPERIOR 
 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Gerais 05 
Políticas de Saúde 10 
Conteúdo Específico 15 

 
NÍVEL  TÉCNICO 
 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Gerais 05 
Políticas de Saúde 10 
Conteúdo Específico 15 

 
NÍVEL MÉDIO 
 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Gerais 10 
Matemática 05 
Conteúdo Específico 15 
 
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Gerais 10 
Matemática 05 
Conteúdo Específico 15 
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NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 
Língua Portuguesa 10 
Conhecimentos Gerais 10 
Matemática 05 
Conteúdo Específico 15 
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ANEXO III – MODELO DE RECURSO 
            RECURSO    –       CONCURSO PÚBLICO –       EDITAL n˚........./2008 
          PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
Protocolo 
Nome do Candidato: 
Cargo: 
N˚ de inscrição 
Motivo do Recurso: 
(Corpo do Recurso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura                                                                 Data____/____/_____ 

 


