
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS 
EDITAL n. 1/2017 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
 

 

O  Presidente  da  Comissão Organizadora,  instituída  pelo  Decreto  nº    105  de  14  de  julho  de  2017,  
torna público, para conhecimento dos  interessados, a realização do Concurso Público de Provas de 
Provas para o provimento de  cargos  dos Quadro Permanente da Prefeitura Municipal,  de  acordo 
com  as  condições  e  normas  contidas  neste  Edital  e  na  legislação  de  pessoal  em  vigor,  Leis 
Complementares ns. 09/2007, 13/2007, 02/2014 e 02/2016 cujas  inscrições estarão abertas de 18 
de julho a 11 de agosto de 2017. 

1. Das Disposições Preliminares:  

1.1 ‐ O Concurso será regido por este Edital e pelos diplomas legais e regulamentares referentes ao 
assunto. 

1.2  ‐  O  Concurso  visa  selecionar  candidatos  para  o  exercício  dos  cargos  existentes  no  Quadro 
Permanente  estabelecidos  nas  Leis  Complementares  ns.  09/2007,  13/2007,  02/2014  e 
02/2016. 

1.3  ‐  O  número  de  vagas,  escolaridade,  requisitos,  jornada  de  trabalho,  atribuições  e  vencimento 
inicial são os constantes nos Anexos I deste Edital. 

1.4  ‐  As  vagas  abertas  e  oferecidas  serão  preenchidas  dentro  do  prazo  de  validade  do  concurso, 
atendendo o interesse e a conveniência da administração. 

1.4.1  ‐  Durante  o  período  de  validade  do  Concurso,  o  número  de  vagas  poderá  ser  acrescido  na 
forma  estabelecida  na  legislação  em  vigor  e  seu  preenchimento  se  dará  pela  ordem  de 
colocação.  

2. Das Vagas Destinadas aos Portadores de Deficiência:  

2.1 ‐ Os candidatos portadores de deficiência participarão em igualdade de condições com os demais 
candidatos  no  que  se  refere  a  provas,  conteúdos  programáticos,  critérios  de  avaliação  e  de 
classificação, assim como à duração, ao horário e ao local de realização das provas, conforme o 
estabelecido neste Edital. 

2.2  ‐ Aos candidatos portadores de deficiência, aprovados no Concurso serão  reservados 10%  (dez 
por cento) das vagas oferecidas, desde que a deficiência seja compatível com o exercício das 
atribuições do cargo, observando‐se os dispositivos constantes no Decreto Federal n. 3.298, de 
20 de dezembro de 1999. 

2.2.1  ‐  A  aplicação  do  percentual  estabelecido  no  item  2.2  se  dará  por  categoria,  utilizando 
somente números  inteiros, com arredondamento para 1  (uma) vaga, quando a  fração  for 
maior que 1/2 (meio). 

2.3 ‐ Para concorrer a uma dessas vagas o candidato deverá: 

a) no ato de inscrição, declarar‐se portador de deficiência; 

b) encaminhar, quando realizar a  inscrição via  internet, ou entregar  laudo médico original, emitido 
nos  últimos  três meses,  atestando  a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da  deficiência,  com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), e a causa 
de deficiência. 

2.3.1 ‐ O candidato portador de deficiência deverá entregar, no ato de inscrição, pessoalmente ou 
por procurador, o laudo médico a que se refere o item anterior. 

2.3.2 ‐ O candidato após realizar sua inscrição via Internet deverá encaminhar o laudo médico, via 
SEDEX  ou  AR  (Aviso  de  Recebimento),  para  o  endereço  abaixo,  devendo  ser  postado 
impreterivelmente até o dia 11 de agosto de 2017. 
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2.3.3 ‐ O laudo médico não será devolvido e não serão fornecidas cópias desse laudo. 

a) no ato de inscrição, declarar‐se portador de deficiência; 

b) encaminhar, quando realizar a inscrição via internet,  ou entregar laudo médico original, emitido 
nos  últimos  três meses,  atestando  a  espécie  e  o  grau  ou  nível  da  deficiência,  com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), e a causa 
de deficiência. 

2.4  ‐  O  candidato  portador  de  deficiência  poderá  requerer,  no  ato  da  inscrição,  tratamento 
diferenciado  para  o  dia  de  realização  das  provas  escritas,  indicando  as  condições  de  que 
necessita para a sua realização na Ficha de Inscrição ou na solicitação de inscrição via Internet, 
mediante  laudo médico  que  justifique  atendimento  especial,  entregue  nos  termos  do  item 
2.3.2 deste Edital. 

2.5 ‐ O candidato portador de deficiência que não realizar a  inscrição conforme normas constantes 
neste Edital, perderá o direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tal condição e 
acarretará  o  não‐atendimento  às  condições  especiais  para  realizar  a  prova,  não  podendo 
impetrar recurso em favor de sua decisão. 

2.6 ‐ A não‐observância do disposto no item 2.3 ou a não habilitação como portador de deficiência 
pela perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais 
condições. 

2.7  ‐  O  candidato  que  no  ato  de  inscrição  se  declarar  portador  de  deficiência,  se  aprovado  no 
concurso, figurará na listagem geral de candidatos, para divulgação dos resultados e respectiva 
classificação, além de figurar, também, em lista à parte com a sua classificação, tão somente 
para efeito de conhecimento. 

2.8  ‐  As  vagas  previstas  no  item 2.2  deste  Edital,  que  não  forem providas  por  falta  de  candidatos 
portadores  de  deficiência  ou  por  reprovação  no  concurso  ou  na  perícia  médica,  por 
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, serão preenchidas pelos demais 
candidatos, observada a ordem de classificação. 

3. Dos Requisitos para Investidura no Cargo:   

3.1 ‐ São requisitos básicos para a contratação e exercício do cargo: 

a) ter sido aprovado no Concurso Público; 

b) ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado; 

c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da nomeação; 

d) estar em gozo dos direitos políticos e civis; 

e) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

f) estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; 

g)  comprovar  a  escolaridade  e  os  requisitos  básicos  exigidos  para  o  exercício  das  atribuições  do 
cargo, quando da convocação a contratação; 

h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovado mediante exame 
médico‐pericial;  

i) comprovar que não incorre em acumulação ilícita de cargos, conforme o estabelecido em Lei; 

j)  apresentar  outros  documentos  pessoais  que  se  fizerem  necessários,  e  requisitados  quando  da 
convocação para posse; 



l)  apresentar  quando  da  convocação,  documento  comprobatório  de  Registro  no  Conselho  de 
Entidade de Classe, quando o exercício profissional daquele cargo ou função assim o exigir; 

m) não ter sofrido penalidade no serviço público municipal nos últimos 05 (cinco) anos, na forma da 
legislação vigente; 

n) não ter sofrido condenações por crimes no exercício de atividades do serviço público; 

o)  aos  candidatos  aos  cargos  de  Agente  Comunitário  de  Saúde,  deverão  comprovar  residência  no 
setor para onde realizarem sua inscrição (área urbana ou rural), através de contas de água, luz, 
telefone, contrato de aluguel, declaração de associação comunitária ou de autoridade policial. 

p) cumprir as determinações deste Edital; 

3.2 ‐ A não‐comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3.1, inclusive aqueles 
que  vierem  a  ser  exigidos  com  base  na  letra  “j”,  impedirá  a  posse  do  candidato  ao  cargo, 
implicando em sua eliminação do Concurso. 

4. Das Inscrições: 

4.1  ‐  As  inscrições  serão  efetuadas  exclusivamente  via  INTERNET  no  endereço 
www.santaritadopardo.ms.gov.br  e  www.idagem.com.br,  pelos  procedimentos  a  seguir 
especificados. 

4.2 ‐ Período: de 18 de julho a 11 de agosto de 2017. 

4.3 ‐ Taxa de Inscrição:  

Nível superior = R$ 120,00 

Nível médio = R$ 90,00 

Nível fundamental = R$ 60,00 

4.4 ‐ O candidato para realizar a inscrição deverá: 

a)  preencher  os  dados  solicitados  no  Formulário  de  Inscrição,  disponível  no  endereço  eletrônico 
www.santaritadopardo.ms.gov.br e www.idagem.com.br  

b)  Após  o  preenchimento  do  Formulário  de  Inscrição,  imprimir  o  boleto  bancário,  disponível  no 
mesmo endereço eletrônico, para o pagamento da taxa. 

c)  efetuar  o  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  mediante  boleto  bancário,  pagável  em  toda  rede 
bancária  e,  preferencialmente,  na Caixa  Econômica  Federal  ou  Casas  Lotéricas 
impreterivelmente até o dia 11 de agosto de 2017. 

d)  Quando  portador  de  deficiência,  enviar  laudo médico  acompanhado  da  cópia  da  inscrição,  por 
Sedex, até o dia 11 de agosto de 2017 para o seguinte endereço. 
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4.5  ‐  Após  as  17h  (horário  ‐  MS)  do  dia  11  de  agosto  de  2017,  o  acesso  às  inscrições  estará 
bloqueado. 

4.6 ‐ O comprovante de inscrição do candidato inscrito pela internet estará disponível no endereço 
eletrônico www.idagem.com.br,  após o acatamento da  inscrição, que  se dá em até 02  (dois) 
dias  úteis  após  o  pagamento  da  taxa,  sendo  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a 
obtenção desse documento. 

4.7  ‐  O  candidato  não  deverá  enviar  cópia  do  documento  de  identidade,  sendo  de  sua  exclusiva 
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da Lei. 

4.8 ‐ Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do CPF/MF e do RG do candidato. 



4.9  ‐  Terá  a  sua  inscrição  cancelada  e  será  automaticamente  eliminado  do  Concurso  Público  o 
candidato com CPF irregular ou que utilizar CPF de terceiros para realizar a sua inscrição. 

5. Das Disposições Gerais sobre a Inscrição:  

5.1.1  ‐  A  inscrição do  candidato  implicará  na  aceitação das  normas  legais  existentes  e  as  contidas 
neste Edital e em outros a serem publicados. 

5.1.2 ‐ Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer as normas estabelecidas no Edital e 
na legislação pertinente certificando‐se de que preenche todos os requisitos exigidos. 

5.1.3 ‐ É vedada a inscrição condicional, extemporânea, por correspondência via postal ou via FAX . 

5.1.4 ‐ Após a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações. 

5.1.5 ‐ Cada candidato realizará as provas correspondentes a um único cargo. 

5.1.6  ‐  É  vedada  a  transferência  do  valor  pago,  a  título  de  taxa,  para  terceiros,  assim  como  a 
transferência da inscrição para outrem. 

5.1.7  –  As  informações  constantes  da  inscrição  serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato, 
reservando  à  Comissão  Organizadora  o  direito  de  excluir  aquele  que  não  preencher  a 
solicitação  de  inscrição  via  Internet,  de  forma  completa,  correta  e  legível,  em  especial  os 
campos referentes ao nome, CPF, endereço e o CEP de sua residência. 

5.1.8 ‐ O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 
salvo em caso de cancelamento do evento por conveniência da Administração. 

5.1.9 ‐ O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá indicar 
na  Ficha  de  Inscrição  ou  na  solicitação  de  inscrição  via  Internet,  no  campo  específico,  os 
recursos especiais necessários. 

5.1.10 ‐ A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade,  observado  o  prazo  estabelecido  neste  Edital,  inclusive  para  postagem  do 
documento. 

5.1.11 ‐ O candidato declara ao realizar sua inscrição via Internet que tem ciência e aceita que, caso 
aprovado e convocado, deverá entregar, por ocasião da posse, os documentos comprobatórios 
dos requisitos exigidos para o cargo. 

5.1.12 – Para o pagamento da taxa de inscrição serão observados, para o recebimento de cheques, 
os  critérios  adotados por  cada estabelecimento bancário ou  lotérico,  tornando  sem efeito  a 
inscrição que tenha o cheque devolvido por qualquer motivo. 

5.1.13  ‐  A  inscrição  do  candidato  será  confirmada  mediante  Edital,  com  a  relação  dos  inscritos 
publicada e disponibilizado via Internet em www.idagem.com.br. 

5.1.14  ‐  O  candidato  deverá  conferir  no  edital  publicado  ou  no  site  se  a  sua  inscrição  foi 
confirmada. Caso seja detectado algum problema, o candidato poderá entrar em contato com 
a Comissão Organizadora, para verificar o ocorrido. 

5.1.15  ‐  Em  hipótese  alguma  o  candidato  poderá  realizar  Prova  sem  que  esteja  confirmada  sua 
inscrição através da publicação e na relação dos candidatos inscritos e divulgada via Internet. 

5.1.16  ‐  Em  caso  de  existência  de  mais  de  uma  inscrição,  realizada  pelo  mesmo  candidato,  terá 
validade somente a inscrição de data mais recente, se observados todos os procedimentos. 

5.1.17 ‐ É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar sistematicamente, a publicação de 
todos os atos e editais referentes ao Concurso no Diário Oficial ou pela internet. 

5.2. Da Isenção da Taxa de Inscrição: 

5.2.1 – Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº. 2.557, de 13 de dezembro de 2002, deverão 
observar  os  procedimentos  estabelecidos  no Decreto  Estadual  n.  11.232,  de  27  de maio  de 
2003, na falta de legislação municipal específica, o qual determina que: 



 Art. 1º Para habilitar‐se à  isenção da  taxa de  inscrição em concurso público promovido pela 
administração pública  estadual,  o  candidato  deverá  comprovar  que  se  encontra,  na  data  da 
abertura das inscrições, concomitantemente: 

I ‐ a condição de desempregado, mediante apresentação de: 

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social ‐ CTPS com a baixa do último emprego ou 
acompanhada  do  número  de  inscrição  na  Agência  Pública  de  Emprego  do  Estado  de  Mato 
Grosso do Sul; ou  

b)  cópia  da  publicação  do  ato  que  o  desligou  do  serviço  público,  se  ex‐servidor  público 
vinculado à administração pública pelo regime estatutário; 

II  ‐  a  condição  de  carente,  mediante  declaração  firmada  pelo  próprio  candidato,  conforme 
modelo Anexo, de que a renda per capita da família é de valor igual ou inferior a meio salário 
mínimo  nacional,  considerando,  para  tanto,  os  ganhos  dos membros  do  núcleo  familiar  que 
vivam sob o mesmo teto; 

III  ‐  a  situação  de  residente  há  mais  de  dois  anos  no  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul, 
apresentando: 

a)  cópia  do  título  de  eleitor  de  cartório  de  circunscrição  eleitoral  do  Estado,  com  emissão 
anterior  a  vinte  e  quatro  meses  da  data  de  publicação  do  Edital  de  abertura  do  concurso 
público; 

b) comprovante de registro de vínculo empregatício desfeito, com órgão ou entidade pública ou 
com organização ou entidade privada  sediado no Estado,  com data de admissão de mais de 
vinte e quatro meses da data de abertura do concurso público.  

5.2.2 ‐ Os candidatos deverão efetuar a inscrição via “Internet”, de acordo com o previsto na alínea 
“a”  do  item  4.4  deste  Edital,  requerendo  a  isenção  do  pagamento  da  taxa  de  inscrição  no 
Concurso Público, de acordo com o estabelecido na legislação; 

5.2.3  ‐  Postar,  através  de  SEDEX  com  AR  (Aviso  de  Recebimento),  ou  entregar  pessoalmente,  no 
período  de  18  a  21  de  julho  de  2017,  o  requerimento  de  isenção  de  taxa  de  inscrição, 
disponível no site do concurso, devidamente assinado e os demais documentos mencionados 
na legislação citada neste item. 

5.2.4 ‐ O endereço para encaminhamento ou entrega dos documentos relacionados no item anterior 
é: 
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5.2.5 ‐ O candidato que tiver seu requerimento de isenção da taxa de inscrição indeferido, conforme 
relação a  ser publicada no Diário Oficial do Município –  Jornal da Cidade  ‐ de Brasilândia e 
também disponibilizado via Internet em www.idagem.com.br, deverá recolher o valor da taxa 
de inscrição de acordo com o estabelecido no subitem 4.3 deste Edital, a data limite de 11 de 
agosto de 2017 . 

5.2.6  ‐  O  candidato  que  tiver  seu  requerimento  de  isenção  indeferido  e  não  cumprir  as  normas 
estabelecidas no item anterior perderá os direitos decorrentes da inscrição. 

5.2.7 ‐ Responderá nos termos da lei, o candidato que apresentar comprovante inidôneo ou firmar 
declaração falsa para se beneficiar da isenção da taxa de inscrição. 

6. Do Concurso: 

6.1 ‐ Da Prova Escrita:  



6.1.1 ‐ As Provas Escritas, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, terão 40 questões 
de  múltipla  escolha  com  apenas  uma  alternativa  correta,  e  os  Conteúdos  Programáticos 
constam do Anexo II deste edital. 

 

a) Prova Escrita  

 

Ensino  Fundamental  Completo  com  Conhecimento  Especifico  –  Agente  Comunitário  de  Saúde, 
Agente de Vigilância em Saúde. 

Prova  Conteúdo  No. Questões  Pontos 

01  Língua Portuguesa  10  25,00 

01  Matemática   10  25,00 

02  Conhecimento Específico  20  50,00 

 

Ensino  Fundamental  Completo  sem  Conhecimento  Especifico  ‐  Inspetor  de  Alunos, Motorista  de 
Ambulância,  Motorista  de  Ônibus  Escolar,  Operador  de Máquina  –  Pá‐Carregadeira,  Operador  de 
Máquinas – Patrola, Auxiliar de Merenda, Coveiro. 

Prova  Conteúdo  No. Questões  Pontos 

01  Língua Portuguesa  20  50,00 

02  Matemática   20  50,00 

 

Nível  Médio  Completo    ‐  Técnico  de  Ações  Institucionais,  Auxiliar  de  Enfermagem\Técnico  de 
Enfermagem, Técnico em Radiologia, Recepcionista na área da Saúde,   

 

Prova  Conteúdo  No. Questões  Pontos 

01  Língua Portuguesa  10  25,00 

01  Matemática   10  25,00 

02  Conhecimento Específico  20  50,00 

 

Nível Superior (Todos) 

Prova  Conteúdo  No. Questões  Pontos 

01  Língua Portuguesa  20  50,00 

02  Conhecimento Específico   20  50,00 

 

 

 

 

b) A média da Prova Escrita será somatória simples dos acertos em cada uma das provas: 

6.1.2  ‐  Serão considerados aprovados nas Provas Escritas, os  candidatos que obtiverem pontuação 
igual  ou  superior  a  60  (sessenta  pontos)  pontos  e  que  não  tenha  obtido  0,00  (zero)  em 
nenhuma das provas. 

6.2. ‐ Da Realização das Provas Escritas: 



6.2.1 –  As Provas Escritas serão realizadas obrigatoriamente em final de semana, POSSIVELMENTE 
no  dia  17  de  setembro  de  2017,  a  ser  confirmada  em  edital,  juntamente  com  o  local  e 
horário  

6.2.1.1 ‐ A duração das Provas Escritas será de 03 (três) horas. 

6.2.2 ‐ O candidato deverá comparecer no local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos  do  horário  fixado  no  Edital,  munido  do  documento  oficial  de  identidade  com 
fotografia e caneta esferográfica azul ou preta. 

6.2.3  ‐  Caso  o  candidato  esteja  impossibilitado  de  apresentar,  no  dia  de  realização  das  provas, 
documento  de  identidade  original,  por  motivo  de  perda  ou  furto,  deverá  apresentar 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 
dias, sendo nessa ocasião, submetido à identificação especial em formulário próprio (coleta de 
dados, assinatura e impressão digital). 

6.2.4 ‐ O candidato que não apresentar documento de identidade, por ocasião da realização da Prova 
Escrita, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do certame. 

6.2.5 ‐ O candidato deverá assinar a lista de presença na sala de realização da Prova Escrita. 

6.2.6  ‐  Não  será  admitido  na  sala  de  provas  o  candidato  que  se  apresentar  após  o  horário 
estabelecido para o início da realização das provas. 

6.2.7  ‐  A  ausência  do  candidato  implicará  em  sua  eliminação,  não  havendo,  em  hipótese  alguma, 
outra oportunidade. 

6.2.8  ‐  O  candidato  ao  terminar  as  provas  entregará  ao  fiscal  o  cartão  de  respostas  devidamente 
assinado, podendo se retirar a qualquer tempo. 

6.2.9 ‐ O candidato, ao retirar‐se do local de realização das provas, só poderá levar o seu caderno de 
provas  após  uma hora  e meia  após  o  início da prova,  sendo que  aqueles  que  se  retirarem 
antes  deste  prazo,  poderão  obter  o  caderno  da  prova  aplicada  através  do  site 
www.idagem.com.br. 

6.2.10 ‐ Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, após o término da prova, para 
assinatura da ata e saída em conjunto. 

6.2.11  ‐ Não serão computadas questões não assinaladas e questões que contenham mais de uma 
resposta, emendas ou rasuras, ainda que legíveis. 

6.2.12 ‐ Será sumariamente eliminado o candidato que: 

a) utilizar‐se de meios ilícitos para a execução das provas; 

b) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido ou 
descortês para com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares ou autoridades; 

c) afastar‐se da sala de provas antes de seu término, sem o acompanhamento do fiscal; 

d) for surpreendido durante as provas comunicando‐se com outro candidato ou utilizando máquinas 
de calcular ou similar, telefone celular, livros, códigos, manuais, impressos ou anotações; 

e)  os  aparelhos  de  telefone  celular,  ou  qualquer  outro  tipo  de  comunicador  deverão 
obrigatoriamente  estar  desligados  à  vista  de  todos,  pois  caso  o  aparelho  esteja  com  o 
candidato  e  venha  a  receber  qualquer  tipo  de  chamada,  alarme  ou  notificação,  gerará  a 
eliminação do candidato. 

e) utilizar processos ilícitos na realização das provas, constatado por meio de perícia. 

6.2.13 ‐ Em hipótese alguma o candidato poderá prestar provas fora da data, do horário, do local e 
do espaço físico pré‐determinados. 

6.3. – Dos gabaritos e do resultado das Provas Escritas 

6.3.1 ‐ O gabarito com as respostas será divulgado em no máximo 02 (dois) dias após a realização das 
Provas Escritas.   



6.3.2 – O resultado das provas escritas será divulgado em até 30 (trinta) dias após a sua realização. 

7. Dos Recursos:  

7.1  ‐  O  candidato  poderá  recorrer,  no  prazo  máximo  de  até  02  (dois)  dias  úteis,  a  partir  da 
publicação do Edital,  contra o  contido em qualquer um dos editais  (abertura das  inscrições, 
relação  de  inscritos,  gabarito  das  provas,  e  resultado  de  provas  escritas)  utilizando  os 
formulários disponíveis no site www.idagem.com.br, acessando a área do candidato.  

7.2  ‐  O  candidato  poderá  interpor  recurso,  mediante  requerimento  em  formulário  próprio,  no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do edital que queira impugnar 
ou corrigir seu conteúdo. 

7.3  ‐  O  recurso  deverá  ser  devidamente  preenchido  e,  obrigatoriamente,  com  as  seguintes 
especificações: 

a) um formulário, devidamente preenchido, “exclusivo” para cada questão suscita e com a respectiva 
justificativa do recurso; 

b)  em  cada  formulário  deverá  constar  a  indicação  do  número  da  questão  cujo  Gabarito  da  Prova 
Escrita esteja sendo questionado e com a respectiva fundamentação. 

7.4 ‐ Se houver alteração de Gabarito da Prova Escrita ou se da análise do recurso resultar anulação 
da questão integrante da prova, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

7.5 ‐ Recursos extemporâneos ou inconsistentes, bem como justificativa, argumentação ou redação 
idêntica, não serão analisados e respondidos. 

7.6 ‐  Os recursos interpostos não serão aceitos fora do prazo estabelecido, nos itens 7.1 e 7.2, sendo 
considerada para tanto a data do envio eletrônico. 

7.7  ‐   A  decisão  proferida  pela  Comissão  Organizadora,  referente  ao  recurso  interposto,  será 
publicada e disponibilizada na internet. 

8. Da Média Final e Ordem de Classificação :  

8.1 – A média final será calculada pela somatória simples das questões acertadas: 

MF = PE 

MF = Média Final 
PE = Média da Prova Escrita 
 

8.2 ‐ A classificação dos candidatos será realizada pela ordem decrescente da Média Final atribuída a 
cada um deles. 

8.3 ‐ Ocorrendo igualdade na Média Final prevista no item 8, será observado o disposto no art. 27, 
parágrafo único, da Lei Federal n. 10.741/ 2003, seguindo‐se: 

a) maior pontuação na Prova 2; 

b) maior pontuação na Prova 1; 

c) o de maior idade. 

8.4 ‐ O resultado do Concurso será homologado pelo Prefeito Municipal, publicado e disponibilizado 
na internet. 

 

9. Da Convocação e Nomeação e Posse:  

9.1  –  A  convocação  e  a  nomeação  dos  aprovados  será  realizada  observando‐se  rigorosamente  a 
ordem de classificação para cada cargo.  

9.2  ‐  Os  candidatos  aprovados  serão  convocados  através  de  Edital,  publicado  e  disponibilizado  na 
internet, para entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos neste edital no prazo máximo 
de 15 dias à partir da publicação. 



9.3 – Apresentada a documentação, o candidato se apresentará para a realização de exame médico‐
pericial, sendo obrigatória a sua aprovação. 

9.4 – Aprovado no exame médico‐pericial, o candidato será nomeado por ato do Prefeito Municipal. 

9.5 – O ato de nomeação será devidamente publicado nos termos da legislação vigente.  

9.6 ‐ O candidato após nomeado tomará posse em até 05 dias, submetendo‐se ao Estágio Probatório 
de 03 (três anos). 

9.7  – O  servidor  em  estágio  probatório  será  avaliado  trimestralmente  pelo  chefe  imediato,  sendo 
considerado reprovado e conseqüentemente exonerado, aquele que tiver avaliação deficiente 
em duas avaliações consecutivas ou três alternadas.  

9.8 ‐ Será considerado desistente, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: 

a) não se apresentar para tomar posse no prazo fixado; 

b) não comprovar os requisitos exigidos para provimento do cargo; 

c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para provimento do cargo. 

9.9 – O candidato aprovado e convocado para posse, que por algum motivo não puder tomar posse, 
poderá desistir de sua classificação inicial, passando a ocupar a última posição.  

   10. Da Comissão Organizadora do Concurso:   

10.1 ‐ A Comissão Organizadora ficará instalada na   

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS 
Rua Marechal Floriano Peixoto n. 910 – Bloco A ‐  Centro 
Santa Rita do Pardo/MS 
CEP: 79.690‐000 

           

11. Das Disposições Gerais:   

11.1  ‐  O  candidato  será  responsável  pelo  acompanhamento  da  publicação  dos  atos  relativos  ao 
Concurso. 

11.2  ‐ O  prazo  de  validade  deste  será  de  2  (dois)  anos,  a  contar  da  data  da  homologação  do  seu 
resultado, podendo ser prorrogado por período de até 2 (dois) anos. 

11.3  ‐  Durante  a  vigência  do  Concurso,  na  hipótese  de  abertura  de  novas  vagas  por  vacância  ou 
necessidade  da  administração,  serão  aproveitados  os  candidatos  aprovados,  obedecida 
rigorosamente a ordem de classificação. 

11.4 ‐ O candidato será responsável pela exatidão e atualização dos dados em sua Ficha de Inscrição, 
durante a validade, em especial o endereço residencial. 

11.5 ‐ Não será fornecido documento comprobatório de participação ou classificação, valendo para 
esse fim a publicação dos atos. 

11.6 ‐ Os documentos referentes ao Concurso ficarão sob a guarda da Secretaria de Administração da 
Prefeitura Municipal, durante a sua vigência e após esse período poderão ser incinerados. 

11.7 ‐ O candidato que, na ficha de inscrição, prestar declaração falsa, inexata, fraudulenta ou eivada 
de  irregularidades,  ou  apresentar  documentos  falsos  ou  praticar  atos  dolosos,  a  qualquer 
tempo, terá sua inscrição e todos os atos dela decorrentes anulados, inclusive sua contratação. 

11.8  –  Os  cargos  previstos  no  quadro  especial  destinam‐se  ao  atendimento  dos  programas 
financiados  com  recursos  federais  e  estaduais,  podendo  ser  declarada  a  desnecessidade  em 
caso de extinção do programa. 

11.9– As provas serão aplicadas com a utilização da nova ortografia  

11.10  As  disposições  deste  Edital  poderão  ser  alteradas  ou  complementadas,  enquanto  não 
efetivado o fato respectivo, através da publicação do Edital correspondente. 



11.11–  Durante  o  período  de  vigência  do  Concurso,  em  caso  de  contratação  temporária  por 
excepcionalidade  ou  emergência  de  profissionais  das  carreiras  inclusas  no  certame,  serão 
aproveitados os candidatos aprovados, pela ordem de classificação.   

11.12‐ Os casos omissos e as dúvidas que surgirem durante a aplicação do Concurso serão dirimidos 
pela Comissão Organizadora. 

 

Santa Rita do Pardo, MS, 17 de julho de 2017.  

 

 

JOABE BRAGA DE SOUSA 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

Decreto nº.105/2017 
 
 
 



 
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
ANEXO I AO EDITAL Nº. 001/2017 

 
 

CARGO  Código  FUNÇÃO VAGAS

TOTAL 

ATRIBUIÇOES CARGA

HORÁRIA 

SEMANAL 

SALÁRIO

BASE 

R$ 

REQUISITOS PARA 

PROVIMENTO 

Profissional de Medicina  100  Médico Clínico Geral   08 

 

Atuar,  conforme  sua  especialização, 
prestando  assistência  médica  em 
unidades  assistenciais  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde;  elaborar,  executar 
e  avaliar  planos,  programas  e 
subprogramas  de  saúde  pública;  atuar 
na  recuperação  da  saúde  humana; 
realizar  exames  clínicos  e  diagnósticos 
de  doenças;  prescrição  e  tratamento 
para  cura  de  enfermidades  e  avaliação 
de resultados;  

20 

Escala 

5.312,22 Graduação  de  nível 

superior,  em  medicina  e 

registro  no  órgão 

fiscalizador da profissão. 

Profissional de Medicina  101  Médico Ginecologista  01  Atuar,  conforme  sua  especialização, 
prestando  assistência  médica  em 
unidades  assistenciais  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde;  elaborar,  executar 
e  avaliar  planos,  programas  e 
subprogramas  de  saúde  pública;  atuar 
na  recuperação  da  saúde  humana; 
realizar  exames  clínicos  e  diagnósticos 
de  doenças;  prescrição  e  tratamento 
para  cura  de  enfermidades  e  avaliação 
de resultados; 

20 

Escala 

5.312,22 Graduação em Medicina, 
com Habilitação 
específica e registro no 
órgão fiscalizador da 
respectiva profissão. 

Profissional de Medicina  102  Médico 

Anestesiologista 

01  Atuar,  conforme  sua  especialização, 
prestando  assistência  médica  em 
unidades  assistenciais  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde;  elaborar,  executar 
e  avaliar  planos,  programas  e 
subprogramas  de  saúde  pública;  atuar 
na  recuperação  da  saúde  humana; 

20 

Escala 

5.312,22 Graduação em Medicina, 
com Habilitação 
específica e registro no 
órgão fiscalizador da 
respectiva profissão. 



realizar  exames  clínicos  e  diagnósticos 
de  doenças;  prescrição  e  tratamento 
para  cura  de  enfermidades  e  avaliação 
de resultados; 

Profissional de Medicina  103  Médico Pediatra  01  Atuar,  conforme  sua  especialização, 
prestando  assistência  médica  em 
unidades  assistenciais  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde;  elaborar,  executar 
e  avaliar  planos,  programas  e 
subprogramas  de  saúde  pública;  atuar 
na  recuperação  da  saúde  humana; 
realizar  exames  clínicos  e  diagnósticos 
de  doenças;  prescrição  e  tratamento 
para  cura  de  enfermidades  e  avaliação 
de resultados; 

20 

Escala 

5.312,22 Graduação em Medicina, 
com Habilitação 
específica e registro no 
órgão fiscalizador da 
respectiva profissão. 

Profissional de Medicina  104  Médico Radilogista  01  Atuar,  conforme  sua  especialização, 
prestando  assistência  médica  em 
unidades  assistenciais  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde;  elaborar,  executar 
e  avaliar  planos,  programas  e 
subprogramas  de  saúde  pública;  atuar 
na  recuperação  da  saúde  humana; 
realizar  exames  clínicos  e  diagnósticos 
de  doenças;  prescrição  e  tratamento 
para  cura  de  enfermidades  e  avaliação 
de resultados; 

20 

Escala 

5.312,22 Graduação em Medicina, 
com Habilitação 
específica e registro no 
órgão fiscalizador da 
respectiva profissão. 

Profissional de Medicina  105  Médico Psiquiatra  01  Atuar,  conforme  sua  especialização, 
prestando  assistência  médica  em 
unidades  assistenciais  da  Secretaria 
Municipal  de  Saúde;  elaborar,  executar 
e  avaliar  planos,  programas  e 
subprogramas  de  saúde  pública;  atuar 
na  recuperação  da  saúde  humana; 
realizar  exames  clínicos  e  diagnósticos 
de  doenças;  prescrição  e  tratamento 
para  cura  de  enfermidades  e  avaliação 
de resultados; 

20 

Escala 

5.312,22 Graduação em Medicina, 
com Habilitação 
específica e registro no 
órgão fiscalizador da 
respectiva profissão. 



 Profissional de Saúde  

Pública I 

 

 

106  Nutricionista 

 

01  Pesquisar, elaborar, dirigir e controlar os 
programas e serviços de nutrição para a 
população  do  Município;  identificar  e 
analisar  hábitos  alimentares  e 
deficiências  nutritivas  nos  indivíduos, 
bem  como  compor  cardápios  visando 
suprir  as  deficiências  diagnosticadas; 
participar  do  planejamento  de  área 
física de cozinhas, depósitos,  refeitórios 
e  copas,  aplicando  princípios 
concernentes  a  aspectos  funcionais  e 
estéticos; prever o consumo de gêneros 
alimentícios, calculando e determinando 
as  quantidades  necessárias  à  execução 
dos  serviços  de  nutrição,  bem  como 
estimando  os  respectivos  custos; 
acompanhar a elaboração e distribuição 
de  alimentos  diretamente por  unidades 
de órgãos municipais. 

40 

Escala 

2.221,09 Graduação em Nutrição e 
Registro na entidade de 
fiscalização da respectiva 
profissão. 

Profissional de Educação  107  Professor  de  Artes  ‐ 

Educação Infantil 

01  Exercer  as  funções  de  magistério,  as 
atividades  de  docência  de  suporte 
pedagógico.  Promover  o 
desenvolvimento  integral  da  criança  e 
do adolescente em seus aspectos  físico, 
psicológico,  intelectual  e  social; 
participar  da  elaboração  da  proposta 
pedagógica da unidade escolar; elaborar 
e cumprir planos de trabalho, segundo a 
proposta  pedagógica  da  unidade 
escolar;  zelar  pela  aprendizagem  do 
aluno;    ministrar  as  aulas  e  cumprir  os 
dias  letivos  estabelecidos  no  calendário 
escolar;    realizar  o  exame  final  dos 
alunos  nos  períodos  previstos  no 
calendário  escolar;    estabelecer 
estratégias  de  recuperação  para  os 
alunos de menor rendimento;  participar 

24   1.190,40 Graduação  de  nível 

superior  –  Licenciatura 

Plena em Artes 

108  Professor  de  Educação 

Infantil‐  Escola  Santa 

Rita  de  Cássia  Polo‐ 

Assentamento Mutum 

01  24       1.190,40  Graduação  de  nível 

superior – Pedagogia com 

habilitação específica. 



integralmente  dos  períodos  dedicados 
ao  planejamento,  a  avaliação  e  ao 
desenvolvimento  profissional;  
comunicar em tempo hábil ao Diretor da 
unidade  escolar  as  eventuais  faltas;  
participar  do  Conselho  de  Classe;  
corrigir, com o devido cuidado e dentro 
do  prazo  estabelecido,  as  provas  e 
trabalhos  escolares;      proceder  à 
avaliação  do  rendimento  do  aluno  em 
termos  de  objetivos  propostos,  como o 
processo contínuo de acompanhamento 
de aprendizagem; ‐ manter permanente 
contato  com  os  pais  ou  responsáveis 
informando‐os  orientando‐os  sobre  o 
desenvolvimento  dos  alunos  e  obtendo 
dados  de  interesse  para  o  processo 
educativo;    comentar  com os  alunos  as 
provas  e  trabalhos  escolares, 
esclarecendo  os  erros  e  os  critérios 
adotados;    fornecer  ao  Coordenador 
Pedagógico  a  relação  de  materiais  de 
consumo  necessário  ao 
desenvolvimento  das  atividades 
curriculares;  manter a disciplina em sala 
de  aula  e  colaborar para  a ordem geral 
da  unidade  escolar;    comparecer 
pontualmente  às  aulas  e  às  reuniões;  
conhecer  e  respeitar  as  leis,  os 
estatutos,  os  regulamentos,  os 
regimentos  e  demais  normas  vigentes;  
utilizar metodologia de ensino adequada 
e  compatível  com  os  objetivos  da 
unidade  escolar;    escriturar  diário  de 
classe,  observando  as  normas 
pertinentes;  participar  de  atividades 
educativas promovidas pela comunidade 



escolar;  cooperar  e  manter  espírito  de 
solidariedade  com  os  companheiros  de 
trabalho  e  comunidade  escolar;   
analisar juntamente com o Coordenador 
Pedagógico, as ementas curriculares dos 
alunos,  a  fim  de  definir  as  adaptações 
necessárias;  prestar  assistência  aos 
alunos  que  necessitam  de  estudos  de 
adaptação. 

 

Técnico de Ações Institucionais 

I 

200  Técnico de Ações 

Institucionais – 

Assentamento Mutm 

01  Elaborar, desenvolver e aplicar atividades de   

de  carater  educativo,  cultural,  lúdico  e 

esportivo  às  crianças,  jovens  e  adultos 

atendidos  por  programas  sociais,  em 

conformidade  com  as  diretrizes  da 

coordenação e assessorar na elaboração dos 

relatórios referentes às suas atividades 

40  954,58 Nível médio completo 

 

Técnico de Serviços de Saúde I 

201  Auxiliar de 

Enfermagem/ Técnico 

de Enfermagem 

06  Receber  e  encaminhar  pacientes;  executar 

ações  assistenciais  de  enfermagem,  exceto 

as  privativas  do  enfermeiro;  agendar 

consultas;  verificar  sinais  vitais  como pulso, 

temperatura,  pressão  arterial,  freqüência 

respiratória;  aplicar  vacinas;  administrar  e 

fornecer  medicamentos  mediante  receita 

médica;  efetuar  curativos;  realizar  visitas 

domiciliares;  esterilizar  ou  preparar 

materiais  para  esterilização;  acompanhar  e 

transportar pacientes; atuar no bloqueio de 

epidemias;  promover  grupos  educativos 

com  pacientes;  integrar  e  participar  de 

reuniões  de  equipe;  atuar  de  forma 

integrada  com  profissionais  de  outras 

instituições;  zelar  pela  segurança, 

manutenção e higiene das áreas de trabalho. 

  

40 

Escala 

954,58 Nível  médio  completo, 

curso  técnico 

profissionalizante  e 

registro  no  órgão 

fiscalizador  da  profissão, 

se houver. 

202  Auxiliar  de 

Enfermagem/  Técnico 

de  Enfermagem 

(Assentamento 

Mutum) 

01  40 

Escala 

954,58

203  Técnico em Radiologia  01  Selecionar  filmes  a  serem  utilizados,  24  1.247,76



atendendo  ao  tipo  de  radiologia 
requisitada  pelo  médico,  visando 
facilitar a execução do trabalho; colocar 
os  filmes  nos  chassis,  posicionando  e 
fixando  letras e números  radiopacos no 
filme,  para  bater  as  chapas 
radiográficas;  preparar  o  paciente  nas 
posições corretas, medindo as distâncias 
para  a  focalização  da  área  a  ser 
radiografada,  a  fim  de  obter  maior 
nitidez;  acionar  o  aparelho  de  raio  “x”, 
observando  as  instruções  de 
funcionamento;  encaminhar  os  chassis 
com o filme à câmara escura e efetuar a 
revelação da  chapa;  registrar  o  número 
de radiografias realizadas, discriminando 
tipos,  regiões  e  requisitantes,  para 
possibilitar  a  elaboração  do  boletim 
estatístico;  controlar  o  estoque  de 
filmes  e  de  outros  materiais  do  setor, 
verificando  gastos,  para  assegurar  a 
continuidade  do  serviço;  operar 
qualquer  tipo  de  máquina  para  a 
revelação,  fixação e secagem de chapas 
radiográficas; executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

 

Escala 

204  Recepcionista  na  área 

da saúde 

05  Executar  atividades  de  atendimento  ao 
público.  Oferecendo  orientação  e 
esclarecimentos,  pessoalmente  ou 
através  de  telefone  e  orientar  as 
pessoas quanto à localização dos órgãos, 
unidades  ou  serviços  dentro  das 
dependências  do  órgão  ou  da  unidade 
que  atua.  Atender  a  fazer  e  receber 
chamadas  telefônicas,  anotando  os 
recados  que  forem  transmitidos  e 

40 

Escala 

954,58



exercer outras atividades correlatas. 

 
Assistente de Atividades de 

Saúde II 

300  Agente  Comunitário  de 

Saúde  (Assentamento 

Santa Rita) 

01  Executar  atividades  auxiliares  de 
prevenção  de  doenças  e  promoção  da 
saúde  por  meio  de  ações  educativas 
individuais  e  coletivas,  nos  domicílios  e 
na  comunidade,  sob  supervisão,  tais 
como:  diagnóstico  demográfico  e 
sociocultural  da  comunidade  de  sua 
atuação; registro de eventos na área da 
saúde  (nascimento,  óbitos,  doenças  e 
outros  agravos);  educação  para  saúde 
individual  e  coletiva.  Sensibilizar  à 
participação  da  comunidade  nas 
políticas  públicas  como  estratégia  da 
conquista  de  qualidade  de  vida.  Visitar 
domiciliares  sistemáticas  para 
monitoramento  de  situações  de  risco  à 
família.  Desenvolver  ações 
suplementares  para  prevenção  de 
doenças e outros agravos à saúde. 

 

40  1.014,00 Nível Fundamental 

Completo 

Assistente de Apoio 
Educacional II 

301  Inspetor de Alunos‐ 
Escola Santa Rita de 
Cássia Polo‐ 
Assentamento Mutum 

01  Cuidar  da  segurança  dos  alunos  nas 
dependências  da  escola;  cumprir  e  fazer 
cumprir  o  regimento  escolar  e  os 
horários  de  entrada  e  saída  de  alunos, 
bem  como  fiscalizar  espaços  de 
recreação,  definindo  limites  nas 
atividades  livres;  recepcionar  a  pais  de 
alunos, membros da comunidade escolar 
e  visitantes,  fornecendo  informações  e 
orientando  as  pessoas  quanto  suas 
necessidades na unidade escolar. 

 

40  *756,32 Nível Fundamental 
Completo 

  302  Inspetor de Alunos‐ 
Escola Santa Rita de 
Cássia Polo‐ Sala 
Mateira 

01  40  *756,32  

 

Agente de Serviços 

Especializados II 

303  Motorista  de 

Ambulância  – 

Assentamento Mutum 

01  Conduzir  ambulâncias,  transportando 

pacientes e passageiros para localidades 

determinados,  responsabilizando‐se 

40 

escala 

        954,58   

Nível Fundamental 

completo e CNH, modelo 



    Motorista  de 

Ambulância  

01  pelo  bem  estar  dos  passageiros;  dirigir, 

eventualmente,  ônibus  e  caminhões, 

para o  transporte de pessoas; examinar 

diariamente  as  condições  de 

funcionamento  do  veículo  sobre  sua 

responsabilidade,  abastecendo‐o 

regulamente  e  verificando  diariamente 

as  condições  do  veículo  (água,  óleo, 

combustível,  bateria,  sistema  elétrico), 

providenciando  sua  manutenção 

preventiva e corretiva; executar reparos 

de  emergência  e  solicitar  as  revisões 

periódicas;  preencher  o  boletim  diário 

de  transportes  e  de  ocorrências; 

recolher  os  veículos  na  garagem depois 

de concluído o serviço e executar tarefas 

afins. 

 

40 

escala 

        954,58  “D” ou superior. 

 

 304  Motorista  de  Ônibus 

Escolar 

03  Conduzir  ônibus  Vans  e    transportando 
estudantes  e  passageiros  para 
localidades  determinados, 
responsabilizando‐se pelo bem estar dos 
passageiros;  dirigir,  eventualmente, 
veículos  leves  e    caminhões,  para  o 
transporte  de  pessoas;  examinar 
diariamente  as  condições  de 
funcionamento  do  veículo  sobre  sua 
responsabilidade,  abastecendo‐o 
regulamente  e  verificando  diariamente 
as  condições  do  veículo  (água,  óleo, 
combustível,  bateria,  sistema  elétrico), 
providenciando  sua  manutenção 
preventiva e corretiva; executar reparos 
de  emergência  e  solicitar  as  revisões 
periódicas;  preencher  o  boletim  diário 

40          954,58 



de  transportes  e  de  ocorrências; 
recolher  os  veículos  na  garagem depois 
de concluído o serviço e executar tarefas 
afins. 

 
305  Operador de Máquina ‐ 

Pá‐ Carregadeira 

02  Realizar  com zelo e perícia os  trabalhos 
que  lhe  forem  confiados;  conduzir 
tratores  providos  ou  não  de 
implementos  diversos,  como  lâminas  e 
máquinas  varredoras,  implementos 
agrícolas,  dirigindo‐o  e  operando  o 
mecanismo de tração ou impulsão, para 
movimentar  cargas  e  executar 
operações  de  limpeza  e  similares, 
colocando  em  prática  as  medidas  de 
segurança  recomendadas,  para  a 
operação  e  estacionamento  da 
máquina;  Efetuar  a  limpeza  e 
lubrificação  das  máquinas  e  seus 
implementos,  seguindo  as  instruções, 
para assegurar seu bom funcionamento, 
executar  terraplanagem,  nivelamento, 
abaloamento,  abrir  valetas  e  cortar 
taludes;  prestar  serviço  de  reboque, 
operar  com  rolo  compressor; máquinas 
e  equipamentos  rodoviários;  proceder 
ao  transporte  de  aterros;  efetuar 
reparos,  quando  necessário; 
providenciar  o  abastecimento  de 
combustível,  água  e  lubrificantes  nas 
máquinas,  sob  sua  responsabilidade; 
zelar  pela  conservação  e  limpeza  das 
máquinas  sob  sua  responsabilidade; 
comunicar  ao  seu  superior  qualquer 
anomalia  no  funcionamento  da 
máquina;  executar  outras  tarefas 
correlatas.  Observando  o  nível  do  óleo 

40          954,58 

306  Operador  de Máquinas 

‐ Patrola 

01  40          954,58 



lubrificante  e  lubrificando  as  partes 
necessárias,  utilizando  graxa,  para 
mantê‐las  em  condições  de  uso; 
Registrar  as  operações  realizadas, 
anotando  em  ficha  própria,  os  tipos  de 
serviços  realizados,  para  permitir  o 
controle. 
 

307  Auxiliar de Merenda – 
Escola Santa Rita Cássia 
Polo‐ Sala Mutum 
 

01  Auxiliar  no  preparo  de  refeições,  utilizando 
ingredientes  e  alimentos,  para  servir  as 
crianças,  adolescentes  e  outros,  observando 
as  condições  de  higiene,  quantidades  e 
aproveitamento;  servir  as  refeições  em 
horários  pré‐estabelecidos  ou  quando 
solicitado,  promover  a  limpeza  de  pratos, 
talheres,  copos,  xícaras  e  demais 
instrumentos  e  equipamentos  da  cozinha; 
realizar  o  controle  de  alimentos,  verificando 
prazos  de  validades  e  tempo  de  duração,  e 
solicitado à devolução quando não estiverem 
de acordo com as especificações das normas 
vigentes;  proceder  a  limpeza  e  efetuar 
serviços em geral, coletar lixo, varrer, lavar e 
remover  o  lixo  e  detritos  da  cozinha  e  do 
refeitório;  manter  livre  de  contaminação, 
zelar para que o material e o equipamento da 
cozinha  estejam  sempre  em  perfeitas 
condições  de  utilização,  funcionamento, 
higiene  e  segurança;  executar  outras  tarefas 
correlatas. 
 

40      *723,20 

308  Auxiliar  de  Merenda‐ 

Escola Santa Rita Cássia‐ 

Polo‐ Sala  Mateira 

 

01  40  *723,20

309  Auxiliar  de  Merenda‐ 

Escola  Santa  Rita  de 

Cássia  Polo‐  Sala  Gildo 

Pezarini 

01  40  *723,20

310  Coveiro  01  Abrir  covas  para  realização  de 
sepultamento;  realizar  sepultamentos; 
zelar  pela  limpeza  e  conservação  do 
cemitério;  desempenhar  outras 
atribuições que, por suas características, 
se  incluam  na  sua  esfera  de 
competência,  zelar  pela  conservação  e 
limpeza  dos  equipamentos  e 

40        *723,20 



ferramentas  sob  sua  responsabilidade; 
comunicar  ao  seu  superior  qualquer 
anomalia  no  funcionamento  dos 
equipamentos  e  ferramentas; 
recolhendo‐os  e  mantendo‐os  limpos; 
manter  limpo  e  arrumado  o  local  de 
trabalho e executar outras tarefas afins. 

 
311  Agente de Vigilância 

em  Saúde 

1  Proceder, sob orientações técnicas de 

profissionais da área, visitas aos imóveis 

existentes no Município das seguintes 

modalidades: Residências, Comércios, 

Indústrias, Terrenos Baldios, Instituições 

Públicas e outros, realizando 

orientações, pesquisa larvária, 

tratamentos químicos com larvicidas e 

aplicação de inseticidas com bomba 

costal.  Realizar também, controle 

mecânico tais como: vedação, remoção 

ou até mesmo eliminação de 

recipientes, reservatórios de água ou 

qualquer utensílio que possa servir de 

criadouros do mosquito Aedes Aegypti 

ou de outros vetores. Promover ações e 

medidas de prevenções aos agravos em 

especial** às doenças transmitidas por 

vetores alem de outras atividades 

ligadas ás ações de controle de vetores 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal 

de Saúde. Quando designado realizar 

aplicações de inseticidas utilizados no 

combate aos vetores manuseando 

equipamentos de aspersão manuais ou 

40 

 

694,04* 



motorizados utilizando Equipamentos 

de Proteção Individual (E.P.I.) e zelar 

pelos referidos equipamentos alem de 

realizar armazenamentos de produtos e 

materiais de forma adequada. 

Auxiliar de Serviços 

Operacionais I 

312  Trabalhador Braçal  03  Executar  os  serviços  de  limpeza  e 

conservação  de  logradouros  públicos, 

estes  compreendidos:  Ruas,  Avenidas, 

Parques,  Prédios  Públicos;  executar 

serviços  de  apoio  direto  aos  serviços 

realizados  por  máquinas  pesadas  da 

prefeitura  municipal,  estas 

compreendidas:  esteira,  pá‐

carregadeira,  retro‐escavadeira, patrola, 

caminhão  basculante  e  qualquer  outro 

veículo  que  execute  serviços  pesados; 

executar  serviços  de  vigia  de  bens 

imóveis  do  Município,  quando  na  falta 

ou  ausência  de  vigias;  carregar  e 

descarregar  mercadoria,  móveis  e 

utensílios,  e  transportando‐os  para  os 

diversos setores da Prefeitura; 

40   *723,20 

 

* Complementação constitucional para o valor do salário mínimo vigente. 



 
 

 



CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS 
ANEXO II AO EDITAL Nº. 001/2017 

 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
TODOS OS CARGOS NÍVEL SUPERIOR 
20 Questões de Português com o seguinte conteúdo:  
Compreensão  Textual.  Compreensão  de  diferentes  gêneros  textuais.  Formas  e  gêneros  literários.  
Língua,  linguagem  e  comunicação  ‐  variedades  linguísticas.  Linguagem  culta  e  coloquial.  Níveis  de 
linguagem. Elementos básicos da comunicação e funções da linguagem. Figuras de linguagem e vícios 
de linguagem. Fonema e sílaba; Escrita e ortografia; Ortofonia e acentuação. Correspondência Oficial: 
pronomes e  expressões de  tratamento,  ofício,  carta,  bilhete,  e‐mail,  abreviaturas,  siglas,  símbolos. 
Problemas  gerais  da  língua  culta:  por  que/porque/por  quê/porquê;  onde/aonde;  mas/mais; 
mau/mal; que/quê; a/há; demais/de mais; a par/ao par; acerca de/há cerca de; afim/a fim; senão/se 
não;  na  medida  em  que/à  medida  que.  Som  e  significado.  Estrutura  das  palavras.  Processos  de 
formação  de  palavras.  MORFOLOGIA:  Classificação  e  flexão  das  palavras.  Substantivo.  Adjetivo. 
Artigo. Numeral. Pronome. Verbo – noções gerais. Verbo – formação e emprego dos tempos verbais. 
Verbo  – modelos  de  conjugação.  Advérbio  e  palavras  denotativas.  Preposição  e  crase.  Conjunção. 
Interjeição  e  emprego  de  certas  palavras  e  expressões.  SINTAXE:  Frase,  oração  e  período.  Termos 
essenciais da oração – sujeito e predicado. Termos  integrantes da oração – complemento verbal e 
nominal. Termos acessórios e termo independente – adjunto adnominal, Aposto, Adjunto Adverbial, 
Vocativo.  Período.  Pontuação.  As  palavras  que  e  se  (funções,  emprego;  classes  morfológicas  e 
funções  sintáticas).  Sintaxe de  concordância  –  concordância  nominal  e  verbal.  Sintaxe de  regência 
nominal  e  verbal.  Sintaxe  de  colocação  pronominal.  Colocação  dos  pronomes  oblíquos  átonos. 
Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, denotação 
e conotação. 
 
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo: 
Aparelho Circulatório:  Insuficiência Cardíaca Esquerda e Global, Choque  ‐ Diagnóstico Diferencial  e 
Tratamento,  Lesões  Valvulares,  Doenças  Reumáticas,  Angina  Pectoris  e  Síndrome  Intermediária, 
Arritmias Cardíacas, Miocardiopatias, Aneurisma de Aorta e Aneurismas Periféricos, Doença Venosa 
Periférica;  Aparelho  Respiratório:  Asma  e  Enfisema  Pulmonar,  Bronquite  Crônica,  Bronquiectasia, 
Neoplasia Pulmonar, Pneumonias, Tuberculose e Paracoccidioidomicose, Derrame Pleural, Síndrome 
de Apnéa do  Sono; Doenças Renais:  Síndrome Nefrótica, Hipertensão Arterial, Obstrução do Trato 
Urinário,  Litíase  Renal,  Insuficiência  Renal  Aguda  e  Crônica,  Infecção  do  Trato  Urinário;  Doenças 
Gastrointestinais:  Hemorragia  Gastrointestinal,  Diarréia,  Gastrite  e  Úlcera  Péptica,  Doença 
Diverticular,  Pancreatite  Aguda  e  Crônica,  Icterícia  ‐  Diagnóstico  Diferencial,  Hepatite  Aguda  e 
Crônica, Cirrose Hepática, Litíase Biliar, Neoplasias do Fígado, Neoplasias do Estômago, Neoplasias do 
Colo;  Hematologia:  Anemias  ‐  Diagnóstico  Diferencial  e  Tratamento,  Leucemias,  Linfomas, 
Interpretação do Hemograma; Endocrinologia: Diabetes Mellitus, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo, 
Nódulos Tireoidianos  ‐ Diagnóstico Diferencial, Câncer de Tireóide,  Insuficiência Adrenal,  Síndrome 
de  Cushing,  Feocromocitoma,  Hiperaldosteronismo,  Hirsutismo,  Osteoporose,  Obesidade  ‐ 
Diagnóstico  Diferencial  e  Orientação  Dietética,  Hiperlipemias;  Reumatologia:  Artrite  Reumatóide, 
Lupus  Eritematoso,  Polimiosites,  Esclerodermia,  Síndromes  Musculoesqueléticas  Associadas  à 
Neoplasia,  Bursites,  Dor  Lombar  ‐  Diagnóstico  Diferencial  e  Tratamento;  Doenças  Infecciosas: 
Diagnóstico Diferencial da Síndrome Febril, Sinusites e Rinites, Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
AIDS,  Parasitoses,  Doenças  Bacterianas,  Viroses;  Imunização;  Doenças  Neurológicas:  Síndrome  da 
Dor,  Acidentes  Vasculares  Cerebrais,  Epilepsia,  Meningites,  Neoplasias  Cerebrais;  Dermatologia: 
Micoses  da  Pele  e  Fâneros,  Dermatites,  Neoplasias  de  Pele;  Hanseníase;  Histórico  e  evolução  da 
Saúde Pública . Sistema Único de Saúde ‐ SUS. 
 
 
 



 
 
CARGO: NUTRICIONISTA 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  
Alimentos  e  nutrientes.  Fisiologia  e  metabolismo  da  nutrição.  Fundamentos  básicos  em  nutrição 
humana. Microbiologia dos alimentos, saúde pública e legislação. Alimentos dietéticos e alternativos.  
–  Produção:  Administração  de  serviços  de  alimentação:  a)  Planejamento  do  serviço  de  nutrição  e 
dietética;  b)  Aspectos  físicos  do  serviço  de  nutrição  e  dietética;  c)  Sistema  de  distribuição  de 
refeições;  d)  serviços  de  alimentação  hospitalar.  –  Critérios  para  elaboração  de  cardápios.  – 
Saneamento e segurança na produção de alimentos e refeições. – Gestão de estoque: curva ABC. – 
Controle  higiênico‐  sanitário  dos  alimentos.  –  Análise  de  perigos  e  pontos  críticos  de  controle 
(APPCC).  –  Dietoterapia/Saúde  Pública:  –  Avaliação  nutricional  hospitalar  e  ambulatorial.  – 
Dietoterapia nas  patologias do tubo gastrointestinal e órgãos anexos (fígado, pâncreas, endócrino e 
exócrino  e  vias  biliares).  –  Dietoterapia  nas  patologias  renais.  –  Dietoterapia  nas  patologias 
cardiovasculares. – Dietoterapia na obesidade e magreza. – Dietoterapia nas cirurgias digestivas. – 
Detoterapia  na  gravidez  e  lactação.  –  Atenção  nutricional  ao  idoso.  –  Avaliação  e  internação  de 
exames  laboratoriais de  rotina.  –  Internação droga‐nutrientes.  – Deitoterapia pediátrica: Avaliação 
nutricional, Orientação nutricional nas síndromes diarréicas, Orientação nutricional na recuperação 
do desnutrido, Orientação nutricional nas  afecções renais, Orientação nutricional na obesidade, nas 
doenças  gastroentestinais,  nas  cirurgias  digestivas,  nas  pneumopatias,  nas  errosmatos  do 
metabolismo. – Terapia nutricional parenteral e enteral. Código de ética profissional. Resoluções CFN 
nº 304/2003; nº 306/2003; nº 378/2005; nº 380/2005; nº 390/2006; nº 402/2007; nº 418/2008; nº 
419/2008; nº  445/2009; nº 465/2010; nº 466/2010. 
 
 
CARGO: MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  

Preparo anestésico (Consultório de avaliação pré-anestésica: organização, 
Vantagens. Avaliação pré-anestésica: anamnese, exame clínico, exames 
complementares. Avaliação do risco e do estado físico. (Pacientes em uso agudo e 
crônico de medicamentos). • Farmacologia dos anestésicos locais. • Farmacologia 
dos anestésicos venosos. • Farmacologia dos anestésicos inalatórios. • 
Farmacologia do sistema respiratório. • Farmacologia do sistema cardiovascular. • 
Farmacologia do sistema nervoso. • Transmissão e bloqueio neuromuscular. – 
Anestesia venosa (Anestesia venosa total; Anestesia alvo controlada) Anestesia 
inalatória. • Bloqueio subaracnóideo e peridural. • Bloqueios periféricos (bloqueio do 
plexo braquial; bloqueio de nervos periféricos Anatomia, técnicas, indicações, contra 
indicações e complicações). • Recuperação pós-anestésica. Monitorização. 
Técnicas, indicações e complicações; • Monitorização da função cardiovascular (com 
monitorização invasiva e eco trans operatório); • Monitorização da função 
respiratória; • Monitorização da função renal; • Monitorização da transmissão 
neuromuscular. Monitorização da temperatura corporal Monitorização do Sistema 
Nervoso Central; Monitorização da coagulação (Tromboelastograma). • Parada 
cardíaca e reanimação. • Autocóides derivados dos lipídios. • Metabolismo (equilíbrio 
hidroeletrolitico e acidobásico). • Reposição volêmica e transfusão. • Anestesia para 
cirurgia abdominal. 20. • Anestesia em urologia. • Anestesia em ortopedia (Técnicas, 
cuidados, indicações e contra indicações; • Cirurgia de quadril: fraturas e artroplastia 
total; • Cirurgia de joelho: artroscopia e prótese total de joelho; • Cirurgia de coluna, 
ombro, mão e pé; Cirurgia de reimplantação de membros e dedos). • Anestesia e 
sistema endócrino. 23. Anestesia em obstetrícia. Anestesia em urgências e no 
trauma. • Anestesia para oftalmologia e otorrinolaringologia. Anestesia para cirurgia 
plástica e buço maxilo facial. • Anestesia em geriatria. • Anestesia para cirurgia 
torácica. • Anestesia e sistema cardiovascular (anestesia no cardiopata para cirurgia 
não cardíaca; anestesia para cirurgia cardíaca; cardiopatias congênitas; 
revascularização do miocárdio; cirurgias valvulares; aneurismectomia); • 



Traumatismo cardíaco; • Transplante cardíaco; • Circulação extracorpórea; • Suporte 
mecânico à circulação: balão intra aórtico e ou Anestesia para implante de marca-
passo e cardioversão; • Anestesia para cateterismo cardíaco diagnóstico e 
terapêutico; • Anestesia para cirurgia vascular periférica e de aorta: aneurismas e 
revascularização; • Anestesia para procedimentos endovasculares. • Anestesia em 
pediatria. Anestesia para neurocirurgia. • Anestesia ambulatorial. • Anestesia para 
procedimentos fora do centro cirúrgico. • Complicações da anestesia. Choque. 
Terapia intensiva. -Suporte ventilatório. Dor. • Anestesia para transplantes (Cuidados 
com doadores de órgãos. Preservação de órgãos; Noções gerais sobre imunologia 
dos transplantes; Transplante de rim; Transplante de fígado; Transplante de 
coração; Transplante de coração e pulmão; Transplante de pulmão; Transplante de 
outras vísceras; Particularidades do paciente pediátrico; Aspectos legais no 
transplante de órgãos). 
 
 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  
 

1. Amenorréias. 2. Anormalidades da estática pélvica. 3. Anovulação crônica. 4. 
Anticoncepção. 5. Atraso do desenvolvimento puberal. 6. Bioética e ginecologia. 7. 
Carcinoma do colo do útero. 8. Ciclo menstrual normal. 9. Cirurgias diagnósticas e 
terapêuticas em ginecologia e mastologia. 10. Climatério. 11. Consulta em 
Ginecologia. 12. Diferenciação sexual. 13. Doença benigna da mama. 14. Doença 
inflamatória pélvica. 15. Doença maligna da mama. 16. Doenças malignas da vulva. 
17. Doenças pré-malignas da vulva. 18. Doenças sexualmente transmissíveis. 19. 
Dor pélvica crônica. 20. Endometriose. 21. Estados intersexuais. 22. Exames 
laboratoriais em ginecologia e mastologia. 23. Ginecologia infanto-puberal. 24. 
Hiperandrogenismo. 25. Hiperprolactinemias. 26. Hormonioterapia em ginecologia e 
mastologia. 27. Incontinência urinária. 28. Infertilidade. 29. Informática em 
ginecologia. 30. Lesões intraepiteliais do colo do útero. 31. Neoplasias benignas da 
trompa. 32. Neoplasias benignas do ovário. 33. Neoplasias benignas do útero. 34. 
Neoplasias malignas da trompa. 35. Neoplasias malignas do ovário. 36. Neoplasias 
malignas. 37. Pré e pós-operatório em cirurgia ginecológica e mamária. 38. 
Puberdade precoce. 39. Quimioterapia em ginecologia e mastologia. 40. 
Radioterapia em ginecologia e mastologia. 41. Sangramento uterino anormal. 42. 
Sexualidade feminina. 43. Síndrome pré-menstrual. 44. Ultra-sonografia em 
ginecologia e mastologia e Mamografia. 45. Urgência em ginecologia. 46. 
Videoendoscopia em ginecologia.  
 
 
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  

Crescimento e desenvolvimento: Neuropsicomotor, normalidade e distúrbios mais 
comuns, monitorização do crescimento, puberdade. Alimentação: necessidades e 
higiene alimentar. Aleitamento materno: aspectos nutricionais, 
imunológicos,psicoafetivos e socioeconômicos. Imunização: composição das 
vacinas, contra indicações. Higiene do ambiente físico: habitação, creche, escola. 
Neonatologia: exame físico e diagnóstico das condições do recém nascido (RN), 
cuidados ao RN de termo e prematuro. Acidentes na infância: causas mais comuns 
e prevenção. Distrofias: desnutrição protéico calórica, raquitismo carencial. 
Distúrbios hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido básico: desidratação, terapia de 
reidratação oral (TRO), fluidoterapia parenteral. Afecções agudas do aparelho 
respiratório mais comuns na infância. Afecções agudas do aparelho digestivo mais 
comuns na infância.Afecções ortopédicas na infância: infecciosas (osteomielite e 



artrite), congênitas e posturais (pé torto, luxação do quadril, pés planos, escoliose). 
Afecções do aparelho cárdio circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias 
congênitas, insuficiência cardíaca congestiva. Afecções do aparelho urinário: 
infecções do trato urinário, gromerulonefrite aguda, síndrome nefrótica. Afecções 
endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireoidismo congênito. Afecções do sistema 
nervoso central: síndrome convulsiva, meningite e encefalite. Imunopatologia: AIDS 
(aspectos epidemiológicos), asma, febre reumática, artrite reumatóide juvenil. 
Doenças onco hematológicas: anemia ferropriva, anemia falciforme, diagnóstico 
precoce das neoplasias mais freqüentes na infância. Doenças infecto-contagiosas 
próprias da infância e tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspecto 
clínicos e epidemiológicos.Afecções dermatológicas mais comuns na infância. 
Afecções cirúrgicas de urgência mais comuns na infância. Relação médico paciente. 
A criança vitimizada. 
 
 
CARGO: MÉDICO RADILOGISTA 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  

Código de ética médica; questões sobre o SUS; Princípios físicos d obtenção dos 
exames: Radiografia,Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, 
Mamografia. Conhecimentos da fisiopatologia e semiologia nos exames 
radiográficos simples e contrastados em todos os orgãos e sistemas(ex. SNC, 
Sistema urinário,Sistema músculo esquelético, sistema cardiovascular,ginecologia e 
obstetrícia).  
 
 
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo:  

O campo da saúde mental: políticas, práticas e saberes. Psicopatologia geral. 
Semiologia e psiquiatria. Distúrbio da infância e adolescência. Síndrome mentais 
orgânica, Esquizofrenia e distúrbios delirantes. Transtornos do humor. Transtornos 
decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Alterações do desenvolvimento. 
Terapêutica psiquiátrica. Emergências. História da Psiquiatria. Princípios de 
epidemiologia. Psicoterapia e psicologia médica. Psiquiatria forense e ética médica. 
Assistência em saúde mental: legislação, reestruturação e políticas públicas no 
Brasil. Direitos civis dos doentes mentais, ética e psiquiatria forense. Epidemiologia 
e psiquiatria. Semiologia e nosografia psiquiátrica. Terapêutica psiquiátrica e 
atenção psicosocial. Sociologia das doenças mentais.  
 
 
CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo: 
Fundamentos  estéticos  e  artísticos  da  educação  escolar  em  arte;  Arte  e  conhecimento: 
interdisciplinaridade do currículo escolar; Conteúdos, métodos e procedimentos escolares em artes 
visuais, artes cênicas e música; O ensino escolar das linguagens artísticas no Brasil e sua história; As 
artes visuais, as artes cênicas, a música e sua história no Brasil e no mundo; Principais obras e artistas 
dos estilos da arte: renascentista, barroco, impressionista, expressionista e da arte brasileira. 
 
 
CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL 
20 questões de conhecimentos específicos com o seguinte conteúdo: 
A  teoria  de  Piaget  do  desenvolvimento  cognitivo:  as  influências,  as  tendências  e  os  estágios; 
contribuições  da  teoria  de  Piaget  para  os  professores.  A  perspectiva  sociocultural  de  Vygotsky:  o 
papel da linguagem e da fala individual; o papel dos adultos e dos pares; as contribuições da teoria 
de  Vygotsky  para  os  professores;  mediação  e  a  zona  de  desenvolvimento  proximal;  o 
desenvolvimento da linguagem. Avaliação: concepção; instrumentos e critérios de avaliação; tipos de 



avaliação;  a  relação professor/avaliação. Planejamento de Ensino:  concepção; plano de  curso e de 
aula;  organização  e  conteúdos;  competências  e  habilidades.  A  construção  do  conhecimento: 
concepção  cognitiva;  concepção  sócio‐interacionista.  As  tendências  pedagógicas  na  Educação 
Brasileira. Escola: uma construção coletiva. Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional ‐ LDB (Lei 
n.  9.394/1996).  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  Educação  Especial  ‐  Política  Nacional  de 
Educação Especial ‐ um direito assegurado. 
 
 
 
CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO   
10 Questões de Língua Portuguesa:  
Leitura  e  entendimento  de  textos.  Encontros  vocálicos:  hiato,  ditongo,  tritongo.  Encontros 
consonantais.  Dígrafos.  Divisão  silábica.  Tonicidade.  Ortografia.  Acentuação  gráfica.  Emprego  do 
hífen,  til  e  do  trema.  Uso  do  acento  indicador  de  crase.  Sinais  de  pontuação:  uso  dos  sinais  de 
pontuação. Significação das palavras: sinônimos e antônimos, homônimos, parônimos e homógrafos, 
denotação e conotação. Classificação, flexão e emprego das palavras. Termos da oração: essenciais, 
integrantes e acessórios. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação dos 
pronomes pessoais oblíquos átonos. Correspondência Oficial: pronomes e expressões de tratamento, 
ofício, abreviaturas, siglas, símbolos. Forma e grafia de algumas palavras e expressões: por que/ por 
quê/ porque / porquê; onde/aonde; mas/mais; a/há; demais/de mais; mal/mau. 
 
10 Questões de Matemática: Operações básicas  com números naturais,  inteiros,  racionais e  reais; 
potenciação e  radiciação. Problemas. Média aritmética  simples e ponderada. Divisão proporcional. 
Razão  e  Proporção.  Grandezas  Proporcionais.  Regra  de  Três  Simples  e  Composta.  Porcentagem. 
Juros.  Descontos.  Expressões  literais  e  algébricas,  valor  numérico.  Produtos  Notáveis.  Fatoração. 
Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações do 1º e 2º graus. Funções de primeiro e segundo 
graus:  gráfico,  domínio,  imagem  e  aplicação.  Sistema métrico  decimal:  perímetros,  área,  volume. 
Medidas  de  capacidade,  massa,  comprimento  e  tempo.  Resolução  de  problemas.  Formas 
geométricas, ângulos. Progressão Aritmética e Geométrica. Análise Combinatória. 
 
 
CARGO: Auxiliar de Enfermagem/Técnico de Enfermagem 
20 Questões de Conhecimentos Específicos 
História  da  Enfermagem;  conceito,  evolução  da  Enfermagem.      Atribuições  do  Técnico  de 
Enfermagem.  Prevenção  e  Promoção  a  Saúde.  Biossegurança  nas  Ações  de  Saúde.  Conceitos  e 
princípios  de  assepsia,  antissepsia,  desinfecção,  descontaminação  e  esterilização.  Métodos  de 
esterilização.  Anatomia  e  fisiologia  dos  órgãos  e  sistemas.    Fundamentos  de  Enfermagem;  sinais 
vitais,  higiene  e  conforto,  aspiração de  secreções, mecânica  corporal,  terapêutica medicamentosa, 
pressão venosa central, oxigenioterapia, alimentação, hidratação, curativos, drenagens,  sondagens, 
cateterismos,  eliminações,  balanço  hídrico,  glicemia  capilar.  Administração  de  Medicamentos; 
Métodos,  vias,  regras  gerais,  diluição,  observações  e  relatório  de  enfermagem.  Preparação, 
acompanhamento e participação de exames. Posições para exames.  Enfermagem em clínica médica 
e cirúrgica. Cuidados de Enfermagem Cirúrgica;  cuidados de enfermagem no pré e pós operatorio, 
pós  operatorio  tardio,    Sala  de  cirurgia,  material,  uniforme,  tipos  de  cirurgias,  recuperação  pós 
anestésica. Tratamento de feridas. Assistência de enfermagem ao paciente com afecções do sistema 
nervoso central, respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular, endócrino, esquelético.  Assistência de 
enfermagem    em  terapia  intensiva,  hemodiálise  e  diálise  peritonial  as  urgências  e  emergências;  
politraumatismo,  Acidente  Vascular  Encefálico,  Edema  Agudo  de  Pulmão,  Infarto  Agudo  do 
Miocárdio,  Acidentes  com  arma  branca  e  arma  de  fogo.    Ações  de  enfermagem  na  promoção  da 
saúde  infantil.    Avaliação  do  crescimento  e  desenvolvimento    da  criança.  Noções  das  doenças 
prevalentes  na  infância;  afecções  respiratórias,  diarreia,  desidratação,  desnutrição  e  verminoses. 
Aleitamento materno.  Imunização; esquema básico do Ministério da Saúde. Doenças preveníveis por 
imunização. Saúde da mulher: assistência de enfermagem no pré‐natal e nos distúrbios ginecológicos 
da  puberdade  até  o  climatério.    Patologias  da  gravidez.    Planejamento  Familiar;  métodos 
contraceptivos  feminino  e  masculino.  Prevenção  ao  câncer  de  colo  uterino  e  câncer  de  mama.  
Enfermagem  em  Saúde  Pública;  Definição,  histórico,  objetivos.  Ações  que  visam  à  prevenção, 



tratamento e controle de doenças infecto contagiosas e/ou crônicas (Hipertensão Arterial Sistêmica, 
Diabetes  Melittus  tipos  I  e  II,  oncologia  e  doenças  respiratórias  crônicas).  Saúde  do  Idoso; 
Envelhecimento e  saúde da pessoa  idosa, Patologias mais  comuns na pessoa  idosa. O processo de 
envelhecimento nos aspectos  fisiológicos, sociais e patológicos.   Tabagismo.   Doenças sexualmente 
transmissíveis  e  AIDS.  Vigilância  epidemiológica:  prevenção  e  controle  das  doenças  transmissíveis. 
Notificação Compulsória.     Noções  sobre  sistemas de  informação em saúde. Conceito e noções de 
Saúde Pública e Saúde Coletiva. Conceito e noções da Politica de Atenção Básica ‐ Estratégia Saúde 
da  Família.  Evolução  histórica  da  organização  do  sistema  de  saúde  no  Brasil  e  a  construção  do 
Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  Lei  8.080/1990,  Lei  8.142/1990;    e  Decreto  Presidencial  no  
7.508/2011  6  Determinantes  Sociais  da  Saúde.      Lei  do  exercício  profissional,  Código  de  ética 
Profissional. 
 
 
CARGO: Técnico em Radiologia 
20 Questões de Conhecimentos Específicos 
Anatomia.  Posicionamento,  Noções  gerais  de  técnica  radiológica,  anatomia  e  fisiologia.  Física  das 
radiações  e  formação  de  Imagens.  Técnicas  radiológicas  do  crânio,  face,  seios  da  face.  Técnicas 
radiográficas  dos  ossos  e  articulações,  tórax  e  abdome.  Mamografia.  Tomografia.  Exames 
contrastados. Fatores radiológicos. Equipamento de radiodiagnóstico, constituição e funcionamento. 
Constituição dos Tubos Formadores de Raios X. Filmes Radiográficos e Processamento Radiográfico; 
Fatores  que  influem  na  formação  das  imagens  radiográficas;  Técnicas  Radiográficas  na  Rotina 
Médica;  Anatomia  Radiográfica  das  principais  incidências  médicas.Outros  procedimentos  e 
modalidades diagnósticas. Câmara escura. Câmara clara ‐ seleção de exames,  identificação; exames 
gerais  e  especializados  em  radiologia.  Radiologia  Digital.  Erros  nas  radiografias;  Garantia  de 
qualidade.  Radioproteção.  Unidade  de  dose  e  dosimetria;    Portaria  SVS/MS  nº  453/98.  Princípios 
básicos  e monitorização  pessoal  e  ambiental.  Equipamentos  de  Proteção  Individual  e  de  Proteção 
Coletiva: tipos principais e utilização adequada. Os efeitos biológicos e os riscos associados aos Raios 
X. 
 
 
CARGO: RECEPCIONISTA NA ÁREA DA SAÚDE e TÉCNICO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS. 
20 questões de Conhecimento Específico com o seguinte conteúdo: Sistema Operacional Windows 
7,  Interprise:  conceito  de  pastas,  diretórios,  arquivos  e  atalhos,  área  de  trabalho,  área  de 
transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com  o  conjunto  de  aplicativos.  Editores  de  texto,  planilhas  e  apresentações  (MS‐Office  2007): 
1.Editor  de  texto:  estrutura  básica  dos  documentos,  edição  e  formatação  de  textos,  cabeçalhos, 
parágrafos,  fontes,  colunas;  marcadores  simbólicos  e  numéricos;  tabelas;  impressão;  controle  de 
quebras  e  numeração  de  páginas;  menus;  barras  de  ferramentas;  comandos;  proteção  de 
documentos.  2.Editor  de  planilhas:  estrutura  básica  das  planilhas,  conceitos  de  células,  linhas, 
colunas,  pastas  e  gráficos;  elaboração  de  tabelas  e  gráficos;  uso  de  fórmulas,  funções;  impressão; 
controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados; 
menus; barras de ferramentas; comandos. 
 
 
CARGOS  COM  EXIGIBILIDADE  ENSINO  FUNDAMENTAL  COMPLETO  COM  CONHECIMENTO 
ESPECÍFICO  

CARGOS: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Vigilância em Saúde. 

 
Prova de Português 
10 questões com o seguinte conteúdo: 
Emprego das  letras:  h,  s/z,  x/ch,  l/u,  c/ç,  g/j,  s/ss/sc/sç/xc/xs,  e/i/o/u. Compreensão de diferentes 
gêneros textuais. Interpretar informações nos diferentes gráficos. Estrutura, Formação e Significação 
das  palavras.  Vogais  e  Consoantes;  da  palavra.  Encontros  vocálicos:  hiato,  ditongo  e  tritongo. 
Encontros  consonantais.  Dígrafos.  Divisão  silábica.  Classificação  das  palavras  quanto  à  posição  da 
sílaba tônica: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Classificação das palavras quanto ao 



número de sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen. Sinais de pontuação. Classificação, flexão 
de  gênero  (Masculino  e  Feminino)  e  número  (Singular  e  Plural)  e  Grau  (Normal,  Diminutivo  e 
Aumentativo)  das  palavras.  Emprego  das  palavras:  artigo,  substantivo,  adjetivo,  verbo,  advérbio, 
pronome,  numeral,  preposição  e  conjunção.  Sinônimo  e  Antônimo.  Colocação  dos  pronomes 
pessoais oblíquos  átonos.  Tempos, Modos  e  Conjugações Verbais.  Concordância Nominal  (artigo  e 
substantivo; substantivo e adjetivo) e Concordância Verbal  (sujeito e predicado). Forma e grafia de 
algumas palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há; 
demais/de  mais;  mal/mau.    Emprego  das  letras:  r/rr,  h,  nh/lh,  l/lh,  s/z,  x/ch,  l/u,  c/ç,  g/j, 
s/ss/sc/sç/xc/xs,  e/i/o/u.  Gramática  no  contexto  Morfológico  e  Sintático;  Semântico  e  Discursivo: 
Fonética e Fonologia (fonema, sílaba e ortofonia); Frase, Oração e Período. Colocação dos pronomes 
pessoais oblíquos átonos. Regência nominal e verbal.  
 
Prova de Matemática 
10 questões com o seguinte conteúdo: 
‐  Números  Naturais  e  Ordinais:  comparação  e  ordenação.  Raciocínio  Lógico.  Conjunto  de  números 
inteiros, ordinais e racionais. ‐ Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes (Números maiores que 
10.000;  números  pares  e  ímpares;  numeração  ordinal;  sistema  de  numeração  romano.  Antecessor  e 
Sucessor dos Numerais. Uso da Calculadora. Tratamento da informação: Tabelas e Gráficos. Conjunto de 
números  inteiros  e  racionais.  ‐ Noções  de Geometria:  Sólidos  geométricos:  prisma,  piâmides,  connes  e 
cilindros. Segmento de reta  : Linhas abertas e  fechadas; Reta; Semi‐reta. Principais  figuras geométricas: 
triângulo, quadrado, retângulo e círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos: Idéia, 
Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação entre as quantidades 
de  vértices,  arestas  e  faces  de  poliedros.  ‐  Operações  com  Números  Naturais:  Adição;  subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiação. Expressões numéricas, com o uso dos sinais de associação, 
parênteses,  colchetes  e  chaves:  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão.  Múltiplos  e  Divisores. 
Aproximações  e  estimativas.  Agrupamentos  e  Trocas  na  base  10.  ‐  Sentenças Matemáticas:  Expressão 
com  valor  desconhecido.  ‐  Números  Racionais:  Representação  fracionária:  Ideia  e  Tipos  de  fração; 
Números  Mistos;  Comparação  de  frações;  Frações  equivalentes.  Operações  com  frações;  Fração  de 
quantidades.  Porcentagem.  Tabelas  e  Gráficos.  Adição,  subtração  e  Multiplicação  de  Números. 
Representação Decimal: Noção e operação com Décimos, Centésimos e Milésimos. Adição, Subtração e 
Multiplicação  de  números  racionais  na  forma  decimal.  Divisão  de  números  naturais,  com  quociente 
racional,  representado na  forma decimal.  Potenciação e Radiciação.  Porcentagem.  Frações ordinárias  e 
decimais;  operações  com  frações.  ‐  Sistemas  de  Medidas:  Comprimento  (Metro;  Quilômetro),  Massa 
(Grama, quilograma, arroba e  tonelada) e Capacidade  (Litro). Perímetros de  figuras planas. Medidas de 
Superfície: área e Volume. Tempo: Hora, Dia, Semana, Mês e Ano. ‐ Situações‐Problema Simples: adição, 
Subtração, Multiplicação  e  Divisão.  Propriedades  da Multiplicação.  Regra  de  três.  ‐  Sistema monetário 
brasileiro:  Unidade  monetária:  real;  Cédulas  e  moedas.  Comércio:  compra  e  venda.  ‐  Equações  e 
Inequações de 1º e 2º graus.   
 
 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
20 questões de conhecimento específico com o seguinte conteúdo: 
Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS) – princípios, diretrizes e arcabouço legal. * Controle Social no SUS.   Resolução no 453/ 

2012,  do  Conselho  Nacional  de  Saúde.  Política  Nacional  de  Gestão  Estratégica  e  Participativa  do 

Ministério da Saúde.   Constituição Federal,  artigos de 194 a 200 5  Lei Orgânica da Saúde –  Lei no 

8.080/1990, Lei no   8.142/1990 e Decreto Presidencial no   7.508/2011 6 Determinantes Sociais da 

Saúde. Sistemas de  Informação em Saúde. História do PACS/ESF.   O Agente Comunitário de Saúde 

um agente de mudanças.  Trabalho  em equipe. Atribuições/Competências  e  habilidades  do Agente 

Comunitário  de  Saúde:  (Cadastramento  as  famílias).  Territorialização  (área  e  microárea).  O 

diagnóstico comunitário. Planejamento. Meio Ambiente: (Água, solo e poluição). O Processo saúde‐

doença; influencia das condições de vida: educação, cultura, laser, emprego, moradia, saneamento e 

segurança. O papel da familia.  O ACS e a saúde nas diversas fases da vida: gestação, pré‐natal, riscos 

na  gravidez;  cuidados  básicos  ao  recém‐nascido,  imunização,  amamentação,  critérios  de  risco 



infantil, crescimento e desenvolvimento da criança, doenças mais comuns na infância; puberdade e 

adolescência; adulto e idoso. Direitos da criança, do adolescente e do idoso.  Prevenção de doenças: 

salubridade,  vacinação,  saneamento  básico.  Conhecimentos  Básicos:  Dengue,  Esquistossomose, 

Doença  de  Chagas,  Leptospirose,  Leishmaniose  Tegumentar  e  Visceral  e Malária,  (noções  básicas, 

prevenção  primária,  classificação  dos  agentes  transmissores  e  causadores,  combate  aos  agentes 

transmissores, conforme estratégias e normas vigentes do Ministério da Saúde). Noções de combate 

a  dengue.  Doenças  mais  comuns  na  comunidade:  doenças  transmissíveis  e  não  transmissíveis 

(tuberculose,  hanseníase,  DST/AIDS,  hipertensão  arterial,  diabetes,  saúde  mental).    Saúde  Bucal. 

Alimentação e Nutrição nas diferentes fases do Ciclo de Vida.   Planejamento familiar e os Métodos 

Contraceptivos. Visita Domiciliar. Definição de Epidemia, Pandemia,  Endemia e  Surto.  Ferramentas 

de trabalho do agente comunitário de saúde. Doenças de Notificação Compulsória. Orientações ao 

uso  correto  de  medicamentos.  Promoção  da  Saúde:  conceito  e  estratégias.  Educação  em  Saúde. 

Saúde como dever do Estado. Saúde como direito social.  

 
CARGO: AGENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

20 Questões de conhecimento específico com o seguinte conteúdo: 
Programas Nacionais de Controle e Prevenção de doenças transmissíveis e não 
transmissíveis, emergentes e reemergentes, Vigilância em Saúde Ambiental. Política 
Nacional de Saúde Ambiental, Controle de Zoonoses 
 

 
 
CARGOS  COM  EXIGIBILIDADE  ENSINO  FUNDAMENTAL  COMPLETO  SEM  CONHECIMENTO 
ESPECÍFICO  
CARGOS:  Inspetor de Alunos; Motorista de Ambulância; Motorista de Ônibus Escolar; Operador de 
Máquina  –  Pá‐Carregadeira;  Operador  de  Máquinas  –  Patrola;  Auxiliar  de  Merenda;  Coveiro; 
Trabalhador Braçal. 

 
Prova de Português 
20 questões com o seguinte conteúdo: 
Emprego das  letras:  h,  s/z,  x/ch,  l/u,  c/ç,  g/j,  s/ss/sc/sç/xc/xs,  e/i/o/u. Compreensão de diferentes 
gêneros textuais. Interpretar informações nos diferentes gráficos. Estrutura, Formação e Significação 
das  palavras.  Vogais  e  Consoantes;  da  palavra.  Encontros  vocálicos:  hiato,  ditongo  e  tritongo. 
Encontros  consonantais.  Dígrafos.  Divisão  silábica.  Classificação  das  palavras  quanto  à  posição  da 
sílaba tônica: palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Classificação das palavras quanto ao 
número de sílabas. Acentuação gráfica. Crase. Uso do hífen. Sinais de pontuação. Classificação, flexão 
de  gênero  (Masculino  e  Feminino)  e  número  (Singular  e  Plural)  e  Grau  (Normal,  Diminutivo  e 
Aumentativo)  das  palavras.  Emprego  das  palavras:  artigo,  substantivo,  adjetivo,  verbo,  advérbio, 
pronome,  numeral,  preposição  e  conjunção.  Sinônimo  e  Antônimo.  Colocação  dos  pronomes 
pessoais oblíquos  átonos.  Tempos, Modos  e  Conjugações Verbais.  Concordância Nominal  (artigo  e 
substantivo; substantivo e adjetivo) e Concordância Verbal  (sujeito e predicado). Forma e grafia de 
algumas palavras e expressões: por que/ por quê/ porque/ porquê; onde/ aonde; mas/mais; a/há; 
demais/de  mais;  mal/mau.    Emprego  das  letras:  r/rr,  h,  nh/lh,  l/lh,  s/z,  x/ch,  l/u,  c/ç,  g/j, 
s/ss/sc/sç/xc/xs,  e/i/o/u.  Gramática  no  contexto  Morfológico  e  Sintático;  Semântico  e  Discursivo: 
Fonética e Fonologia (fonema, sílaba e ortofonia); Frase, Oração e Período. Colocação dos pronomes 
pessoais oblíquos átonos. Regência nominal e verbal.  
 
Prova de Matemática 
20 questões com o seguinte conteúdo: 
‐  Números  Naturais  e  Ordinais:  comparação  e  ordenação.  Raciocínio  Lógico.  Conjunto  de  números 
inteiros, ordinais e racionais. ‐ Sistemas de numeração decimal: Ordens e Classes (Números maiores que 
10.000;  números  pares  e  ímpares;  numeração  ordinal;  sistema  de  numeração  romano.  Antecessor  e 
Sucessor dos Numerais. Uso da Calculadora. Tratamento da informação: Tabelas e Gráficos. Conjunto de 



números  inteiros  e  racionais.  ‐ Noções  de Geometria:  Sólidos  geométricos:  prisma,  piâmides,  connes  e 
cilindros. Segmento de reta  : Linhas abertas e  fechadas; Reta; Semi‐reta. Principais  figuras geométricas: 
triângulo, quadrado, retângulo e círculo; Área e perímetro das figuras planas; Ângulos e Polígonos: Idéia, 
Medida e Tipos de ângulos; Noção de polígono; Triângulos; Quadriláteros. Relação entre as quantidades 
de  vértices,  arestas  e  faces  de  poliedros.  ‐  Operações  com  Números  Naturais:  Adição;  subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiação. Expressões numéricas, com o uso dos sinais de associação, 
parênteses,  colchetes  e  chaves:  adição,  subtração,  multiplicação  e  divisão.  Múltiplos  e  Divisores. 
Aproximações  e  estimativas.  Agrupamentos  e  Trocas  na  base  10.  ‐  Sentenças Matemáticas:  Expressão 
com  valor  desconhecido.  ‐  Números  Racionais:  Representação  fracionária:  Ideia  e  Tipos  de  fração; 
Números  Mistos;  Comparação  de  frações;  Frações  equivalentes.  Operações  com  frações;  Fração  de 
quantidades.  Porcentagem.  Tabelas  e  Gráficos.  Adição,  subtração  e  Multiplicação  de  Números. 
Representação Decimal: Noção e operação com Décimos, Centésimos e Milésimos. Adição, Subtração e 
Multiplicação  de  números  racionais  na  forma  decimal.  Divisão  de  números  naturais,  com  quociente 
racional,  representado na  forma decimal.  Potenciação e Radiciação.  Porcentagem.  Frações ordinárias  e 
decimais;  operações  com  frações.  ‐  Sistemas  de  Medidas:  Comprimento  (Metro;  Quilômetro),  Massa 
(Grama, quilograma, arroba e  tonelada) e Capacidade  (Litro). Perímetros de  figuras planas. Medidas de 
Superfície: área e Volume. Tempo: Hora, Dia, Semana, Mês e Ano. ‐ Situações‐Problema Simples: adição, 
Subtração, Multiplicação  e  Divisão.  Propriedades  da Multiplicação.  Regra  de  três.  ‐  Sistema monetário 
brasileiro:  Unidade  monetária:  real;  Cédulas  e  moedas.  Comércio:  compra  e  venda.  ‐  Equações  e 
Inequações de 1º e 2º graus.   

 
 
 


