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RuaTupis485–sala114–Centro–
BeloHorizonte/ MGCEP 30190-060 

 
Telefone:(31)3261-1194- Fax: 2514- 4591 

Internet:www.seapconcursos.com.br 
 

Horáriodefuncionamento: 
De9as17h,desegundaasexta-feira. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ/MG 
 

CONCURSO PÚBLICOEDITAL Nº 001/2015 
 

CRONOGRAMADO CONCURSO PÚBLICO 

ITEM ATIVIDADE DATA 

01 Início das Inscrições 16/03/2015 

02  TérminodasInscrições 16/04/2015 

 
03 

Divulgação dos nomes dos candidatos, cargo e data de nascimento, 
naPrefeituraMunicipal deCarandaí e 
nosendereçoseletrônicoswww.seapconcursos.com.brewww.carandai.mg.gov.b
r 

24/04/2015 

04 

Divulgaçãodashomologaçõesdasinscrições,locaisehoráriosdas 
ProvasObjetivas no quadro de avisos daPrefeituraMunicipal 
deCarandaíenosendereçoseletrônicoswww.seapconcursos.com.brewww.caran
dai.mg.gov.br 

04/05/2015 

05 RealizaçãodasProvasObjetivas  10/05/2015 

 
06 

DivulgaçãodosgabaritosoficiaisdasProvasObjetivas no quadro de avisos 
daPrefeitura 
MunicipaldeCarandaíenosendereçoseletrônicoswww.seapconcursos.com.bre 
www.carandai.mg.gov.br 

11/05/2015 

07 Prazo deRecursoreferente aos Gabaritos Oficiaisdas Provas Objetivas  12 a 14/05/2015 

08 Respostas aosrecursosinterpostospeloscandidatos 29/05/2015 

09 Resultado das ProvasObjetivas  29/05/2015 

10 PrazodeRecursoreferenteaoresultadodasProvasObjetivas 01 a 03/06/2015 

11 
Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos e resultado final das 
Provas Objetivas (para todos os cargos, exceto de Prova Prática) 

12/06/2015 

12 
Convocação para as provas práticas para os cargos de: Mecânico de 
Máquinas e Veículos Pesados, Oficial de Serviços: Calceteiro e 
Pedreiro,Operador de Máquinas e Operário 

12/06/2015 

13 Realização das Provas Práticas 28/06/2015 

14 Resultado das Provas Práticas  03/07/2015 

15 Prazo de Recurso referente ao resultado das Provas Práticas 06 a 08/07/2015 

16 
Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos das Provas Práticas e 
Resultado Final do Concurso Público  

17/07/2015 
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                  PREFEITURAMUNICIPALDECARANDAÍ/MG -  EDITAL DE CONCURSOPÚBLICON° 001/2015 

 
OPrefeito do Município de 
Carandaí,EstadodeMinasGerais,nousodesuasatribuições,conferidaspelaLeiOrgânicaMunicipal,tornapúblicoqueestarãoabertas,noperíod
ode16/03/2015a16/04/2015,asinscrições paraoConcursoPúblicodeProvas, para 

provimentodasvagasdoscargosdoQuadroPermanentedaPrefeituraMunicipaldeCarandaí,deacordocomaseguintelegislação:Lei 
Complementar nº 96/2013, Lei Complementar nº 97/2013, Lei Complementar nº 57/2007, Lei Complementar nº 59/2007 ealterações. 
 
1. DISPOSIÇÕESPRELIMINARES 

1.1. OConcursoPúblicoserárealizadosobaresponsabilidadedaempresaSEAP-ServiçoEspecializadoemAdministração& 
ProjetosLtda.,CNPJ08.993.055/0001-
51,sitewww.seapconcursos.com.br,obedecidasàslegislaçõespertinenteseasnormasdesteEdital.OConcursoPúblicocompreenderáemPro
vasObjetivas de Múltipla Escolha para todos os cargos de carátereliminatórioeclassificatório e Provas Práticas para os cargos de 
Mecânico de Máquinas e Veículos Pesados, Oficial de Serviços: Calceteiro e Pedreiro, Operador de Máquinas e 
Operário.Asquestões de múltipla escolha das Provas Objetivas terão quatro opções de resposta (A, B, C, D).  Após a homologação 
do Concurso,haveráacomprovaçãoderequisitoseexamesmédicos,decarátereliminatóriosob 
responsabilidadedaPrefeituraMunicipaldeCarandaí. 
1.2. OprazodevalidadedoConcursoPúblicoéde02(dois)anos,contadosdadatadahomologaçãodoseuresultadofinal, 
podendoser prorrogadopor igualperíodo,umaúnicavez, acritériodaAdministraçãoPública. 
1.3. OscargospúblicosefetivosdescritosnesteEdital,suasáreasdeatuação,especialidades,númerosdevagas,habilitação 
exigida,jornadasdetrabalhoevencimentosiniciais,ostiposdeprovas,equantidadedequestõessãoosprevistosnoAnexoIIIdesteEdital. 
1.4. Casosurjam,noprazodevalidadedesteconcursopúblico, outrasvagasalémdasprevistasparaosmesmoscargospúblicos 
efetivosprevistosnesteEdital,e,observadosointeressepúblicoeanecessidadedoserviço,poderãosernomeadososcandidatosaprovadosnest
ecertame,limitadosaoquantitativodasnovasvagasincorporadaseobservadaaordemclassificatóriadoscandidatos 
excedentesecandidatoscomdeficiênciaclassificados. 
1.5. COMISSÃO SUPERVISORADO CONCURSO PÚBLICO 
1.5.1 SeráderesponsabilidadedaComissãoSupervisoradequetrataaPortaria n° 330/2014designadapeloPrefeitoMunicipal,  

osprocedimentos operacionaisnecessários àrealizaçãodoConcurso,noqueserefereàsobrigaçõesdoMunicípio. 
1.6. RegimeEmpregatício-ORegimeJurídicoadotadoéoEstatutário,nostermosdaLegislaçãodoMunicípio.Olocaldetrabalhoseránas 
Secretarias que compõem a Administração, em todo o território do município.  
 
2. REQUISITOSBÁSICOS PARAINGRESSO NO CARGO 
2.1.1. Ter sidoaprovadoeclassificadonoConcursoPúblico, naformaestabelecidanesteEdital. 
2.1.2. Ternacionalidadebrasileiraouportuguesae,emcasodenacionalidadeportuguesa,estaramparadopeloestatutode 

igualdadeentrebrasileiroseportugueses,comreconhecimentodegozodedireitospolíticos,nostermosdo§1.º,doartigo12,daConstituiçãoFede
ralde1988. 
2.1.3. Possuir,nadatadaposse,certificado/diplomadeacordocomasexigênciasdocargo,especificadasnoAnexoIIIdeste 
edital,obtidoeminstituiçãodeensinopúblicoouprivado,devidamentereconhecidopeloMinistériodaEducação. 
2.1.4. Estaremdia comasobrigaçõeseleitorais. 
2.1.5. Estaremdia comasobrigaçõesmilitares,emcasodecandidatodo sexomasculino. 
2.1.6. Teridademínimade18anos completosnadatadaposse. 
2.1.7. Gozardeboasaúdefísica,sensorialemental,estandoaptoparaexercertodasasatribuiçõesdocargoparaoqualfor 

nomeado,contidasnesteEdital. 
2.1.8. Apresentar, naépocadaposse,osdocumentos comprobatóriosdescritos noTítulo8- ConvocaçãoePosse. 

2.1.9. Paraaposse,ocandidatonomeadoserásubmetidoa per íc ia médica,  rea l izada por  médico des ignado pela 
Prefe i tura Munic ipa l ,  podendo ser  submet ido a examesmédicoscomp lemen ta res ,custeadospelo próprio candidato. 
Olaudomédicoemitido pelo profissional designado 
teráefeitoconclusivosobreascondiçõesfísicas,sensoriaisementaisnecessáriasaoexercíciodasatribuiçõesdocargopúblicoefetivo,observad
aalegislaçãoespecífica. 
2.1.9.1Omédicodo trabalho 
examinadorpoderásolicitarexamesetestescomplementaresquejulgarnecessárioparaconclusãodoseuparecer. 
2.1.10. OcandidatoconsideradoINAPTOnoexamemédicoadmissional,observadososprincípiosdocontraditórioedaampladefesa, 
estaráimpedidodetomar posseeterátornadosemefeitoseuatodenomeação. 
2.1.11. Ocandidatoinscritocomopessoacomdeficiência,seaprovadonaformadodispostonesteedital,serásubmetidoà 
inspeçãomédicaaser designadapelaPrefeituraMunicipalde Carandaí. 

2.1.11.1. Ainspeçãomédicadequetrataoitem2.1.11verificaráseexisteounãocaracterizaçãodadeficiênciadeclaradapelocandidato,eemsegui
daemitiráoAtestadodeSaúdeOcupacional.AInspeçãoMédicatambémdeveráaveriguarseexistecompatibilidadedadeficiênciadeclaradapelo
candidatocomasatribuiçõesdocargoparaoqualfoinomeado,nostermosdoart. 
43, do DecretoFederaln.º 3.298/1999esuas alterações. 
2.1.11.2. Qualquercandidato,sendopessoacomdeficiênciaounão,quenãocomparecernodia,horárioelocalmarcadopara 

realizaçãodainspeçãomédica,seráeliminadodesteConcursoPúblico. 

2.1.11.3. Ocandidatoàsvagasdareservalegal,nãoconsideradopessoacomdeficiênciapelaInspeçãoMédicanostermosdoart.4ºeseusincisos,
doDecretoFederalnº3.298/1999esuasalterações,perderáodireitoàvagareservadaaoscandidatoscomdeficiência,seráeliminadodarelação
específica,teráseuatodenomeaçãotornadosemefeitoepermaneceránarelaçãodecandidatosclassificadosparaaamplaconcorrência. 
2.1.11.4. Ocandidatoinscritocomopessoacomdeficiência, declaradoinaptonainspeçãomédicaemvirtudedeincompatibilidade 

dadeficiênciacomasatribuiçõesdocargoseráeliminadodesteConcursoPúblicoeteráseuatodenomeaçãotornadosemefeito. 
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2.2. DASINSCRIÇÕES 
2.2.1. Asinscriçõese  em issão  de  segunda  v i a  do  bo l e to  bancá r i o  p ode rão  
serrealizadasatravésdoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br das09h00mindo dia 
16/03/2015atéàs21h00mindodia16 /04 /2015 .Osinteressadosdeverãopreencherformulárioeletrônicodisponívelnositeda 
empresarealizadoradoConcursoPúblico,informandotodososdadospedidosnoreferidoformulário,queserãotransmitidosàSEAPviaInternet 
eimprimir o boletobancário. 

2.2.1.1. Osinteressados noConcursoPúblico,sem acessoàInternet,poderãoutilizar osterminais decomputador disponibilizados pela 
Prefeitura, situada àPraça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro - Carandaí/MG - CEP 36280-000 
Telefone (32) 3361-1177, de 09:00 às 17:00, exceto sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo. 
Ocandidatopoderáemitir2ªviadoBoletoBancárionoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.bratéodia16/04/2015, 
paraefetuaropagamentonaredebancáriaatéadatadevencimentodomesmo, nopróximo diaútil. 
2.2.1.2. AinscriçãoviaINTERNETsóseráefetivadaapósaconfirmaçãodopagamentofeitopormeiodoBoletoBancário. 

Havendomaisdeumainscriçãopaga,independentementedocargoescolhido,prevaleceráaúltimainscriçãocadastradaequitada,ouseja,comd
ataehoráriomaisrecentes.Asdemaisinscriçõesrealizadasnãoserãoconsideradas,eapósopagamentodoboletobancário,emhipótesealguma
serárealizadatrocadecargo. 
2.2.1.3. O pagamentoapósadatade vencimentoimplicanoCANCELAMENTO dainscrição 

2.2.1.4. Ocandidatopoderá inscrever-se ounomearumprocurador,atravésdeprocuraçãosimples,comcópiadosdocumentospessoais – 
Carteira de Identidade e CPF, bem como 
adescriçãodocargopretendido,paraquerealizeainscriçãonasededaPrefeitura,casoocandidatonãotenhaacessoaINTERNET. A 
procuraçãoficaráretida e deverámencionarexpressamenteocargopretendido. 

2.2.1.4.1. OcandidatoeseuprocuradorsãoosúnicosresponsáveispelasinformaçõesprestadasnoRequerimentodeInscrição.OMunicípioe/o
uaentidadecontratadapararealizaçãodesteConcursoPúbliconãoseresponsabilizarãoporinformaçõeseendereçosincorretosouincompletosf
ornecidospelocandidatoouseuprocurador,quepoderãoserretificadospelocandidatoemAtadeProva, nodiadaprovaobjetiva. 

2.2.1.4.2. Depoisdeefetuadaainscrição, orespectivoboletobancárioparapagamentoseráentregueao candidato ou a seuprocurador. 

2.2.1.4.3. Objetivandoevitarônusdesnecessário,especialmentequantoaorecolhimentodetaxadeinscrição,recomenda-
sequeocandidatosomenteefetueasuainscriçãoapóstomarconhecimentodetodososrequisitosexigidosparaoConcurso,bemcomocertificar-
sedequepreencheascondições exigidasparaoprovimentodoCargoPúblicopretendido. 
2.2.1.5. Opagamentodataxadeinscriçãosomentepoderáserefetuadoemdinheiro,medianteboletobancárioemitido,por 
ocasiãodoregistrodeinscriçãodocandidato,sendoessaaúnicaformaválidadepagamentoparafinsdeinscriçãonesteconcurso, 
atéoprimeirodia útilseguinteaoencerramentodasinscrições,conformeCronograma. 
2.2.1.6. O valordataxadeinscriçãoestáestabelecidoparacadacargopúbliconoANEXOIII desteEdital. 
2.2.1.7. Nãoserãoaceitasinscriçõesemcarátercondicional, por viapostal,fac-símile(fax),correioeletrônico(e-mail) ouqualquer 

outromodoquenãooespecificadonesteEdital. 
2.2.1.8. OcandidatoéresponsávelpelaveracidadedasinformaçõesprestadasnoRequerimentodeInscrição,arcandocomas 

conseqüênciasdequaisquerincorreções,sendoqueasretificaçõesnecessárias serãofeitasemAta,nodiadaprovaobjetiva. 
Ocandidato,aopreencheroRequerimentodeInscrição,declara,sobaspenasdalei,estarcientedasexigênciasenormasestabelecidasparaeste
concursoeestardeacordocomasmesmas,bemcomopossuirosrequisitosparaoprovimentodocargopúblicoeestarem 
condiçõesdeapresentarosdocumentos comprobatórios, casovenhaaserempossado. 
2.2.1.9. Ocandidatoterásuainscriçãohomologadasomenteapósaconfirmaçãobancáriadopagamentodataxadeinscrição. 
Nãoseráconsideradoparafinsdehomologaçãodeinscriçãoocomprovantedeagendamentodepagamento. 
2.2.1.10. Ahomologaçãodasinscrições serádivulgadapormeiodelistagem,afixadanoQuadrodeAvisosdaPrefeituraMunicipal 

de Carandaí e no endereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br 
2.2.1.11. Danão-homologaçãodasinscrições,caberárecursoàSEAP,acontardadatadadivulgaçãoconformeCronograma,no 

prazode03(três)diasúteis,naPrefeituraMunicipalde 
Carandaí,noSetordeProtocolodirigidoàComissãoSupervisoraouenviadoviaCorreiosdiretamenteàSeap, 
comcópiadoboletobancárioquitado. 
2.2.1.12. O candidatopoderáinscrever-seapenasparaumúnicocargo. 
2.2.1.13. Ainscriçãodocandidatoimplicaránoconhecimentoenatácitaaceitaçãodasnormasecondiçõesestabelecidasneste 
EDITAL, emrelaçãoàsquaisnãopoderáalegardesconhecimento. 
2.2.1.14. OEditalna  íntegraestarádisponívelnapáginadoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br e 

noquadrodeavisosdaPrefeituraMunicipalde Carandaí. 
2.2.1.15. O preenchimentodosdadosconstantesdoRequerimentodeInscriçãoédetotalresponsabilidadedocandidato. 
2.2.1.16. AdeclaraçãofalsadosdadosconstantesdoRequerimentodeInscrição,bemcomoaapresentaçãodedocumentos 

falsos,acarretaráocancelamentodainscriçãoeaanulaçãodetodososatosdecorrentes,emqualquerépoca,ficandoocandidatosujeitoàspenali
dadeslegais,asseguradoodireitoaocontraditórioeàampladefesa,comosmeioserecursosaelainerentes. 
2.2.1.17. Ocandidatocomdeficiência,casonecessitedetratamentodiferenciado,deverápreencheroscamposindicadosno 
RequerimentodeInscriçãoesolicitaras condições especiais pararealizaçãodasprovas,nostermosdoTítulo3. 
2.2.1.18. ÉdeinteiraresponsabilidadedocandidatooacompanhamentodetodasasetapasdoConcursoPúblico,atravésda 
páginadoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br,enoquadrodeavisos daPrefeitura Municipalde Carandaí. 
2.2.1.19. Acorreçãodeeventuaiserrosdedigitaçãoocorridosnonome, datadenascimentoououtrosdados,deverá ser solicitadaaoFiscal 
deSala,nodiaelocalderealizaçãodas provasobjetivas e dirigidas,econstaremAta. 
2.2.1.20. O candidato poderá inscrever-se apenas para um cargo. 
2.2.1.21. O candidato que não possuir CPF, deverá providenciá-lo para fins de inscrição.  
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2.3. DASCONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS PARAISENÇÃO DATAXADE INSCRIÇÃO 
2.3.1. Somenteserãoisentosdataxadeinscriçãoos candidatos que,noperíodode16/03/2015 a 18/03/2015: 

a) Declararemquenãopodemarcarcomovalordataxasemprejuízodeseusustentooudesuafamília,atravésde“DeclaraçãodeHipossuficiên
ciaFinanceira”, desteEdital, asaber: 

 

MODELODE DECLARAÇÃODE HIPOSSUFICIÊNCIAFINANCEIRA(Poderá serfeitomanualmente) 

 

Eu_________________________________________________________, Carteira de Identidade nº _________________, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° _____________________, candidato ao cargo de 
_______________________________, inscrito no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carandaí/MG – Edital nº 

001/2015 sob o nº ___________, declaro que preencho as condições trazidas no Termo do Edital, especialmente a descrita no 
item 2.3, para o ato de isenção da taxa de inscrição, tendo em vista que a renda per capita de minha família, considerando-se, 

para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar, que vivem sob o mesmo teto, é insuficiente para arcar com o pagamento 
da referida Taxa de Inscrição, respondendo civil e criminalmente pelo teor desta informação.  
__________________________________, ____/_____/_____.  
(local) (data)  

___________________________________________________ 
(assinatura) 

 

b) Comprovaremserpobresnosentidolegal,atravésdequalquermeioidôneo,comoocadastronoProgramadeBolsaFamília/Bolsa 
Escola,ouacomprovaçãonoCadastroÚnicoparaProgramasSociaisatravésdoNúmerodeIdentificaçãoSocial–NIS,oucópia simples total, 
inclusive da última baixa naCTPS,demonstrandoestardesempregadoenãorecebendonenhumbenefícioprevidenciário ou assistencial, 
seja FGTS ou outro. 
2.3.2. OcandidatoquenecessitardaisençãodaTaxadeInscriçãodeverárealizarainscriçãoenãoefetuaropagamentodoboletobancário.Deve
rálevaradocumentaçãoemenvelopelacradocontendoosdocumentosdescritosnoitemanteriorparaserentregueno setor de Protocolos 

da Prefeitura Municipal ouencaminhá-
lospelosCorreios,viaCartaRegistrada,comAvisodeRecebimento,paraoendereçodaSeçãodeProtocolodaPrefeituraMunicipaldeCarandaí,a
oscuidadosdaComissãoSupervisoradoConcursoPúblico-Edital001/2015– Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro - 
Carandaí/MG - CEP 36280-000 - Telefone (32) 3361-1177. Noenvelopeindicar:nomecompleto,cargopretendido, 

nºdeinscriçãoeotermo“PEDIDODE ISENÇÃO”. 
2.3.2.1–OpedidodeisençãodaTaxadeInscriçãodeveráserprotocolado pessoalmente, 
porrepresentanteouenviadopormeiodeCartaRegistradacomAvisodeRecebimentoaoendereçodoitem2.3.2noperíodode16/03/2015 a 
18/03/2015,nãosendoaceitosposteriormente,sejaqualforomotivoalegado.Atempestividadedasolicitaçãoseráfeitapeladatadepostagemdo
documentoouprotocolorealizado. 

2.3.3. O pedidodeisençãodaTaxadeInscriçãoserájulgadopelaComissãoSupervisoradoConcursoeserádivulgadoatéo 
dia06/04/2015 ,napáginadoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.brenoquadrodeavisosdaPrefeituraMunicipalde Carandaí.  

2.3.4. Ficaasseguradoodireitoderecursoaoscandidatoscomopedidodeisençãoindeferido,noprazode03(três)diasúteisapósadivulgação.O
srecursosdeverãoserentreguesnomesmolocaldoitem2.3.2ouenviadosviapostalcomA.R.Oscandidatoscompedidosdeisençãodeferidosest
arãoautomaticamenteinscritosnoConcurso.Oscandidatoscujadocumentaçãoestiverincompleta, terãoopedidodeisençãoindeferido. 
2.3.5. OResultadoFinaldojulgamentodosrecursosserádivulgadoematé 03 (três)diasúteisantesdotérminodasinscrições,no 
quadrodeavisosdaPrefeituraMunicipaldeCarandaíenoendereço eletrônico www.seapconcursos.com.br 
2.3.6. Oscandidatosquetiveremseuspedidosdeisençãodataxadeinscriçãoindeferidos,casoqueiram,poderãoefetuaro 

pagamentodentrodoprazofixado. 
2.3.7. Opagamentodataxadeinscriçãoaosquetiveremopedidodeisençãoindeferido,deveráserefetuadoemdinheiro,medianteboletobancá
rioemitidoatravésdoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br. 
2.3.8. Asimplesentregadadocumentaçãonãogaranteaointeressadoaisençãodepagamentodataxadeinscrição.Casoa 
documentaçãoenviadaestejaincompleta,opedidodeisençãoseráindeferido,sem direitoarecurso. 

2.3.9. Nãoserãoaceitos,apósaentregadadocumentação,acréscimosoualteraçõesdasinformaçõesprestadas,sendoqueaveracidadedasin
formaçõespoderáser consultadajuntoaosórgãosgestoresvinculadosaoMinistériodoDesenvolvimento Social. 
O candidatopoderáserconvocadoparaapresentardocumentosoriginais através daComissãodo Concurso. 
2.3.10. Aresponsabilidadepelaveracidadedasinformaçõesprestadasepelaautenticidadedadocumentaçãoapresentadaédo 

candidato,sobaspenasdalei.CaberáàComissãoSupervisoradoConcursoPúblicoaanálisedopreenchimentodosrequisitoseeventualindeferi
mentodospedidosformulados.E,emcasodefraude,omissão,falsificação,declaraçãoinidônea,ouqualqueroutrotipodeirregularidade,reverais
enção.Constatadaaocorrênciadetaishipóteses,serãoadotadasmedidaslegaiscontraosinfratores,inclusiveasdenaturezacriminal, 
asseguradoodireitoaocontraditórioeampladefesa. 
2.3.11. OMunicípiodeCarandaínãoseresponsabilizarápeloconteúdodosenvelopesrecebidos,quedeverãoestarlacrados,oqualserádeintei
raresponsabilidadedocandidato.OsenvelopesserãoabertosnapresençadosmembrosdaComissãodoConcursoelavradosemAta. 
2.3.12. Nãoseráconcedidaisençãoaosinscritosquejátenhamefetuadoopagamentodarespectivataxadeinscrição.O 

candidatoquetiveropedidodeisençãoindeferidoequenãoregularizarasuainscriçãopormeiodopagamentodorespectivoboleto,teráopedidode
inscriçãoinvalidado. Ocandidatonãopoderáalterarocargosolicitadonopedidodeisenção deferido. 
2.3.13. Édeexclusivaresponsabilidadedocandidatoinformar-sesobreoresultadodopedidodeisenção. 
2.4. Outrasinformações: 
a) Opagamentodataxadeinscriçãosomentepoderáserefetuadoemdinheiro,atravésdeboletobancárioemqualqueragênciabancáriaatéov
encimento. Nãoseráaceitodepósitoemcaixarápido,débitoprogramadooupagamentoatravés decheque. 
Realizarapenasopagamentodainscriçãonãosignificaqueocandidatoestejainscrito,devendoacompanharas datas previstas 
noCronograma,paraahomologaçãodasinscrições. 
b) A taxadeinscriçãoumavezpaga,somenteserádevolvidanoscasosde: 

http://www.seapconcursos.com.br/
http://www.seapconcursos.com.br/
http://www.seapconcursos.com.br/
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b.1) Cancelamento (a qualquer momento)oususpensãodoConcursoPúblico (antes da realização das provas); 
b.2) exclusãodealgumcargooferecido,  pagamento da taxa em duplicidade ou após o término das inscrições ; 
b.3) alteraçãodadatadasprovasdo certame,culpaoudolodacomissão supervisora. 
b.4) demaiscasosqueaComissãoSupervisoradeConcursoPúblicojulgarpertinente. 
c) ConfirmadaasituaçãoespecificadadedevoluçãodeTaxareferenteàinscrição,estaserádevolvidaaocandidatopelaPrefeituraMunicipal,atr
avésdedepósitoemconta-
correnteouordemdepagamento,noprazode60(sessenta)diasúteisdadatadorequerimentodocandidato,apósapublicaçãodoatomotivador 
darespectivadevolução. 
d) Nãohaverá,sobqualquer pretexto, inscriçãoprovisóriaoucondicional. 
e) Nãoserãorecebidas inscriçõesourecursos por viapostal, fax,condicionale/ouextemporânea. 
f) Nãoserãoaceitasinscriçõescomdocumentaçãoincompleta. 
g) A candidataquetivernecessidadedeamamentardurantearealizaçãodasprovas,alémdesolicitar atendimentoespecialpara 
talfimdeverálevarumacompanhante,queficaráemsalareservadaparaessafinalidadeequeseráresponsávelpelaguardadacriança.Acandidat
aquenãolevaracompanhantenãorealizaráasprovas.Acandidatalactantedeverásolicitaratendimentoespecialcomantecedênciamínimade10
(dez)diasúteisdiretamenteàSEAP,apresentandocópiasimplesdacertidãodenascimentodacriança. 
h) Osdocumentos enviadosviaCorreiosserãoaveriguadospelatempestividadedadatadapostagem. 
i) A SEAP nãoforneceráexemplaresdeprovasrelativasaConcursosPúblicos eProcessos Seletivosanteriores. 
 
3. DASVAGASRESERVADASACANDIDATOSCOMDEFICIÊNCIA 

3.1. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, sendo a elas reservados em até 10% (dez por cento) 
das vagas oferecidas no concurso por cargo. 
3.1.1. Caso o número de que trata o caput seja fracionado até 0,5% (meio ponto percentual), será arredondado para o número inteiro 
imediatamente anterior. Acima de 0,5% (meio ponto percentual), será arredondado para o número subsequente. 
3.2. Considera-sepessoacomdeficiênciaocandidatoqueseenquadrarnascategoriasdiscriminadasnoDecretoFederaln.º 
3.298,de20dedezembrode1999,comaredaçãodadapeloDecretoFederaln.º5.296,de02dedezembrode2004,eobservadoodispostonaLeiFe
deral n.º 7.853,de24deoutubrode1989. 
3.2.1.Consideram-sedeficiênciasqueasseguramaocandidatoo direitodeconcorreràsvagasreservadas,aquelas 
identificadasnascategorias contidasnoArtigo4ºdoDecretoFederalnº 3298/99: 
a) deficiênciafísica:alteraçãocompletaouparcialdeumoumaissegmentosdocorpohumano,acarretandoocomprometimentodafunçãofísica
,apresentando-
sesobaformadeparaplegia,paraparesia,monoplegia,monoparesia,tetraplegia,tetraparesia,triplegia,triparesia,hemiplegia,hemiparesia,ost
omia,amputaçãoouausênciademembro,paralisiacerebral,nanismo,membroscomdeformidadecongênitaouadquirida,excetoasdeformidad
esestéticaseasquenãoproduzamdificuldadesparaodesempenhodasfunções; 
b) deficiênciaauditiva:perdabilateral,parcialoutotal,dequarentaeumdecibéis(dB)oumais,aferidaporaudiogramanasfrequênciasde500Hz,
1.000Hz,2.000Hze3.000Hz; 
c) deficiênciavisual:cegueira,naqualaacuidadevisualéigualoumenorque0,05nomelhorolho,comamelhorcorreçãoóptica;abaixavisão,que
significaacuidadevisualentre0,3e0,5nomelhor 
olho,comamelhorcorreçãoóptica;oscasosnosquaisasomatóriadamedidadocampovisualemambososolhosforigualoumenor que60º, 
ouaocorrênciasimultâneadequaisquercondiçõesanteriores; 
d) deficiênciamental:funcionamentointelectualsignificativamenteinferioràmédia,commanifestaçãoantesdosdezoitoanoselimitaçõesasso
ciadasaduasoumaisáreasdehabilidadesadaptativas,taiscomo:comunicação,cuidadopessoal,habilidadessociais;utilizaçãodosrecursosda
comunidade;saúdeesegurança;habilidadesacadêmicas;lazer etrabalho; 
e) deficiênciamúltipla:associaçãodeduasoumais deficiências. 
3.2.1.1.Ocandidatoquedeclararserpessoacomdeficiênciadeveráapresentarlaudomédico,atestandoaespécieeograuou 
níveldadeficiência,comexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionaldeDoença–
CID,comexpressareferênciaaoCódigocorrespondente,emitido, nomáximo,120(centoevintedias)dias antes dotérminodas inscrições. 
3.2.2. O laudomédico(originaloucópia autenticada)e cópiasimplesdo Documentode Identidadee CPF deverãoser 
encaminhadospessoalmenteouatravésdeprocurador,por meio 
deprocuraçãosimples,emenvelopelacrado,medianteprotocolonasededaPrefeituraMunicipalde 
Carandaí,oupelosCorreios,atravésdeSEDEX 
oucartaregistrada,comAvisodeRecebimento,postado,impreterivelmenteduranteoperíododeinscrições,de 16/03/2015 a 16/04/2015, 

aoscuidadosdaSEAPConsultoriaeConcursosPúblicosLtda.–RuaTupis,nº485–Sala114,Centro,BeloHorizonte–MGCEP30190-
060.Identificarnoladoexternodoenvelope:ConcursoPúblicoPrefeituraMunicipalde Carandaí–LaudoMédico–
Nomecompleto,cargo,endereçoenºdeinscrição. 
3.2.3. Ofornecimentodolaudomédico(originaloucópiaautenticada),porqualquervia,éderesponsabilidadeexclusivado 
candidato.A Prefeitura 
MunicipaldeCarandaíeaSEAPnãoseresponsabilizamporqualquertipodeextravioqueimpeçaachegadadolaudoaseudestino. 
3.2.4. Olaudomédico(originaloucópiaautenticada)terávalidadesomenteparaesteconcursopúblicoenãoserádevolvido, 
assimcomonãoserãofornecidascópiasdesselaudo. 
3.3. Ocandidatocomdeficiênciaparticiparádoconcursoemigualdadedecondiçõescomosdemaiscandidatosaprovadoseclassificadosnalist
agemdeamplaconcorrêncianoqueserefereaohorárioeaoconteúdodasprovas,eaoscritériosdeavaliaçãoedeaprovação. 
3.4. A realizaçãodeprovasemcondiçõesespeciaisparaocandidatocomdeficiênciaficarácondicionadaàsolicitaçãopréviado 
mesmoeàapresentaçãodetodadocumentaçãoelencadanoitem3.2eseussubitens,observadaalegislaçãoespecífica.Oslocaisparaarealizaç
ãodasprovasdeverãooferecercondiçõesdeacessibilidadeaoscandidatoscomdeficiência,segundoaspeculiaridadesdosinscritos. 
3.5. Ocandidatocomdeficiênciadeverádeclararnoatodainscrição,emespaçoprópriodorequerimentodeinscrição,asua 

condiçãodedeficiência,esolicitar,seforocaso,procedimentodiferenciadoparasesubmeteràsprovaseaosdemaisatospertinentesaoconcurso.
Ocandidatoquedeixardedeclararasuacondiçãodepessoacomdeficiênciaenãoenviarolaudomédiconãopoderáalegá-laposteriormente, 
esubmeter-se-áaosmesmosprocedimentosoferecidosaos demaiscandidatos. 
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3.6. Nafaltadecandidatoscomdeficiênciaaprovadosparaasvagasaelesreservadas,asmesmasserãopreenchidaspelos 
demaiscandidatosaprovadoseclassificados nalistagemdeamplaconcorrência,comestritaobservânciadaordemclassificatória. 
3.7. Paraefeitodeposse,adeficiênciadocandidatoseráavaliadopor médico ou junta médica designada pela Prefeitura Municipal de 
Carandaí,quedecidirádeformaterminativasobreacaracterizaçãodocandidatocomopessoacomdeficiência,e,emcasoafirmativo,sobreacom
patibilidadedadeficiênciacomoexercíciodasatribuiçõesdocargo. 
3.8. Casoo médico ou junta médica, designados pela Prefeitura 
Municipal,concluampelaincompatibilidadedadeficiênciacomasatribuiçõesdocargopúblicoefetivoparaoqualfoiaprovadoeclassificado,ocan
didatocomdeficiênciaseráeliminadodoconcursoeteráanuladooatodesuanomeação,asseguradoodireitoaocontraditórioeaampladefesa. 
3.8.1. Casoo médico ou junta médica, designados pela Prefeitura Municipal, concluamter 
ocandidatoaptidãofísicaementalparaoexercíciodasatribuiçõesdocargoefetivoparaoqualfornomeado,masnãoocaracterizecomopessoaco
mdeficiênciaporeledeclarada,omesmoteráseuatodenomeaçãoanuladoeretornaráparaalistagemdeamplaconcorrência. 
3.9. Onãocomparecimentoàperíciamédica,observadoodispostonosubitem3.7,acarretaráaexclusãodocandidatoda 
listagemrelativaàspessoascomdeficiência,permanecendolistadoapenasnaclassificaçãodaamplaconcorrência. 
3.9.1Duranteoestágioprobatórioseforcomprovadaporperíciamédicaaincompatibilidadedadeficiênciadoservidorcomasatribuiçõesdocarg

oo mesmo seráexonerado, assegurado o contraditório e ampla defesa. 
3.10. Oscandidatosquenoatodainscriçãosedeclararempessoascomdeficiência,seaprovadosnoConcursoPúblico, 
terãoseusnomespublicadosnalistageraldosaprovadoseemlistaespecífica.Aconvocaçãoparaposseseráfeitaapartir 
docandidatocomdeficiênciamaisbemclassificado no cargo, em listagem que será divulgada a parte. 
3.11. OscasosomissosnesteEditalemrelaçãoàspessoascomdeficiênciaobedecerãoaodispostonoDecretoFederalnº3.298, 
de20dedezembrode1999. 
3.12. Asvagasreservadasaoscandidatosconsideradospessoascomdeficiênciaestãocontidasnototaldevagasoferecidase 

distribuídasnesteConcursoPúblico,conformediscriminadonoQuadrodeVagasdoAnexoIII desteEdital. 
3.13. Arelaçãodoscandidatosquetiveramainscrição deferidaparaconcorrer nacondiçãodepessoacomdeficiência 

serádivulgadapelaInternet,noendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.brenoquadrodeavisosdaPrefeituraMunicipalde 
Carandaínaocasiãodadivulgaçãodoslocaisehoráriosderealizaçãodasprovasobjetivas e dirigidas. 

3.14. Ocandidatodisporáde03(três)diasúteis,apartirdadivulgaçãodarelaçãocitadanosubitemanteriorparacontestaroindeferimento,deven
doentraremcontatoimediatamentecomaempresasupervisora.Apósesseperíodo,nãoserãoaceitospedidosderevisão. 
3.14.1. OspedidosderevisãodeverãoserencaminhadosàSEAP-ServiçoEspecializadoemAdministraçãoeProjetosLtda.– 

RuaTupis nº485–Sala114,Centro,BeloHorizonte–MGCEP30190-060.Identificarnoladoexternodoenvelope:ConcursoPúblico-
PrefeituraMunicipaldeCarandaí–Assunto:Recurso-LaudoMédico–
Nomecompleto,cargo,endereço.Oprazoderespostaseráde48(quarentaeoito)horas após o recebimento. 
 
4. DASPROVAS 
4.1. O Concurso PúblicoconsistiránaaplicaçãodeProvasObjetivas e Provas Práticas.  

4.1.1. AsProvasObjetivas,decaráterclassificatórioeeliminatório,sãoasdescritas noANEXOIII desteEdital. As 
ProvasObjetivasserãorealizadasconformeprevistono CronogramadoConcursoPúblico,página2,deste Edital. Os locais e horários serão 
divulgados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Carandaí e no endereço eletrônico www.seapconcursos.com.br. 
4.1.2. AsProvasObjetivasconstarãodequestõesdemúltiplaescolhacom04(quatro)opções(A,B,C,D)eumaúnicarespostacorreta. 
4.1.3. AsProvasObjetivasterãoaduraçãode03(três)horas. 

4.1.4. AsProvasObjetivasserãocorrigidaspormeiodeprocessamentoeletrônico. 
4.1.5. AsrespostasdasProvasObjetivasdeverãosertranscritasparaoCartãoResposta,queéoúnicodocumentoválidoparacorreçãoeletrônic
a.EmnenhumahipótesehaverásubstituiçãodaFolhadeRespostasporerrodocandidato,sendodaresponsabilidadeexclusivadesteosprejuízo
sadvindosdemarcaçõesfeitas incorretamente,emendaourasura,aindaque legível. 
4.1.6. Seráaprovadoocandidatoqueobtivernotaigual ou 
superiora50%(cinqüentaporcento)dototaldepontosdasprovasinerentesasfunções,especificadasno ANEXOIII desteEdital. 

4.1.7. Seráreprovado/desclassificadoocandidatoquezerarqualquerprovaounãoobtiver50%(cinqüentaporcento)dospontosnapr
ovadeConhecimentosEspecíficos. 
4.1.8. Oscandidatosserãoclassificadospor ordem decrescentedovalordanotafinal. 
4.1.9. Assugestões bibliográficassãoas citadasnoAnexoII desteEdital. 
4.1.10. Havendoalteraçãodadataprevistapararealizaçãodasprovas, serápublicada,comantecedência,novadata,comampla 

divulgação. 
4.1.11.Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) queimpossibilitem a 

realização dos testes ou que diminuam a capacidade física dos candidatos para a realização das Provas Práticas  não serão levados 
em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado. 
4.1.12.É de responsabilidade exclusiva do candidato à correta identificação de seu local de prova e o comparecimento no  

horário determinado. 

 

 

 

 

 

 
4.2. DAS PROVAS PRATICAS PARA MECANICO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS 

4.2.1 Serão convocados para a Prova Prática os candidatos ao cargo de Mecânico, dentro do quantitativo de corte especificado, 3 
(três) vezes o número de vagas do cargo, seguindo a ordem de classificação e empate:  
 

QuadroI–Mecânico de Máquinas e Veículos Pesados  

http://www.seapconcursos.com.br/
http://www.seapconcursos.com.br/
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CÓDIGO 

 

CARGO 

 

NºVAGAS 
N° DE CANDIDATOS CONVOCADOSPARA PROVA PRÁTICA – 

SEGUINDOA RIGOROSA ORDEM DECLASSIFICAÇÃO 

07 Mecânico 01 03 

 
4.2.2 Os candidatos convocados realizarão Prova Prática a fim de demonstrarem capacitação para exercerem as atribuições próprias 

do cargo de escolha, no valor total de 100 pontos. A Prefeitura Municipal disponibilizará as ferramentas necessárias para realização 
da Prova Prática.  
4.2.3Na prova Prática os candidatos poderão ser submetidos aos seguintes testes:atividades mecânicas de reparo ou troca de peças 

em automóveis, caminhões e similares, tais como: montar e desmontar motores, caixas de marchas, diferenciais, suspensões, 
comandos e sistemas hidráulicos e afins,serviços gerais de freios, serviço de marcha ou embreagem, entre outras tarefas correlatas 
ao cargo.  
4.2.4 A prova será dividida em 2 etapas:  

I) Vistoria, em um veículo, dos seguintes itens:  
- Suspensão.  

- Motor.  

- Carroceria.  
Valor: De 0 a 50 pontos, em no máximo 15 minutos.  
II ) O candidato será avaliado através de sua capacidade de:  
- Identificação do defeito.  

- Indicação da causa do defeito.  

- Sugestão de reparo do defeito.  

- Agilidade em realizar as tarefas.  
Valor: De 0 a 50 pontos, em no máximo 15 minutos. 

 
4.3. DAS PROVAS PRATICAS PARA OFICIAL DE SERVIÇOS: CALCETEIRO E PEDREIRO e OPERÁRIO 

4.3.2 Serão convocados para a prova prática os candidatos ao cargo de Oficial de Serviços –Calceteiro/Pedreiro e Operário, dentro 
do quantitativo de corte especificado, 3 (três) vezes o número de vagas do cargo, seguindo a ordem de classificação e empate, 
devendo apresentar-se no dia, horário e local definidos conforme o Cronograma, portando documento oficial com foto e atestado 
médico: 

 

QuadroII –Oficial de Serviços:Calceteiro e Pedreiro  

 
CÓDIGO 

 

CARGO 

 

NºVAGAS 
N° DE CANDIDATOS CONVOCADOSPARA PROVA PRÁTICA – 

SEGUINDOA RIGOROSA ORDEM DECLASSIFICAÇÃO 

10 Calceteiro 04 20 

11 Pedreiro  03 15 

13 Operário  15 45 

 

4.3.3 Os candidatos convocados realizarão Prova Prática a fim de demonstrarem capacitação física para exercerem as atribuições 

próprias do cargo de escolha, no valor total de 100 pontos. 

4.3.4 Na prova Prática os candidatos serão submetidos aos seguintes testes:  

I – preparar massas para construções. 

II – carregar materiais de construção, carregar caminhão com pedra, areia e outros materiais. 

4.3.5 A pontuação será distribuída da seguinte forma: 

a) Na execução da tarefa I, quanto à qualidade do serviço: de 0 a 20 pontos. 

b) Na execução da tarefa I, quanto à agilidade e rapidez do candidato: de 0 a 20 pontos. 

c) Na execução da tarefa II, quanto à qualidade do serviço: de 0 a 20 pontos. 

d) Na execução da tarefa B, quanto à agilidade do candidato: de 0 a 20 pontos. 

e) Traje e Postura (calçado e vestimentas adequadas, uso de EPI que será disponibilizado pela Prefeitura Municipal): de 0 a 20 
pontos. 

4.3.6 Recomenda-se que o candidato, para realização da prova, tenha feito sua última refeição com uma antecedência mínima de 2 

(duas) horas. 

4.3.7 Será exigida a apresentação de Atestado Médico, no ato da Prova Prática, atestando estar em boas condições de saúde e apto 

a realizar a Prova acima descrita. O atestado ficará retido. 
 
 
 
 

4.4 DAS PROVAS PRATICAS PARA OPERADOR DE MAQUINAS  

4.4.2 As Provas Práticas são de caráter classificatório, sendoautomaticamente reprovado o candidato que não comparecer na data 
prevista do Cronograma. O candidato deverá comparecer ao local indicado com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência, 
portando CNH exigida para o cargo.  
4.4.3 CadaProvaPráticateráovalorde100pontos,sendoaprovadoocandidatoquealcançarnomínimo60%dos pontos. 
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4.4.4 Serão somados os pontos obtidos nas Provas Objetivas e Prova Prática para efeitosde classificação.   

4.4.5 SomentesesubmeterãoàProvaPrática oscandidatosaocargode Operador de Máquinasdentro do quantitativo de corte 
especificado. Serão convocados para a Prova Prática de Trânsito 3 (três) vezes o número de vagas docargo, inclusive os candidatos 
com empate de pontuação nas Provas Objetivas. 

 

QuadroIII  - Operador de Máquinas  

 
CÓDIGO 

 
CARGO 

 
NºVAGAS 

N° DE CANDIDATOS CONVOCADOSPARA PROVA PRÁTICA – 

SEGUINDOA RIGOROSA ORDEM DECLASSIFICAÇÃO 

12 Operador de Máquinas 03 15 

 

4.4.6 A listagem dos candidatos convocados para Prova Prática de Trânsito será divulgada no quadro de avisos 
oficiaisdaPrefeituraMunicipalde S ã o  G o n ç a l o  d o  A b a e t é  enositewww.seapconcursos.com.brnadataprevistano 
Cronograma do Concurso Público, página 2 desteEdital. 
4.4.7 Os candidatos convocados realizarão Prova Prática na área de conhecimento em que irão atuar,a 
fimdecomprovarseudomíniosobreastarefasexigidaspelocargo.Ocandidatoquenãocompareceraprovaprática será reprovado, bem 
como o que cometer faltasgravíssimas. 
4.4.8 Os candidatos convocados realizarão Prova Prática a fim de comprovarseu domínio sobre as tarefas exigidas pelo cargo, 
de acordo com as determinações do examinador, e constará de 
conduçãodoveículo,emviaspúblicasdacidade,buscandoevidenciardeformaprofissionalaposturadocondutor candidato, com base no 
CÓDIGO DE TRÂNSITOBRASILEIRO. Será exigida a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, no ato daProva 
Prática. 

4.4.9 O candidato iniciará a prova tendo 100 pontos de crédito e poderá perder pontos de acordo com erroscometidos conforme 

estabelecido abaixo: 
 

I –FALTAGRAVÍSSIMA: 
Não conseguir colocar o veículo em movimento » CANDIDATOELIMINADO; 

 
Não ter o controle da direção, colisão com veículo ou qualquer ato que coloque em risco a vida dospedestres 
» CANDIDATOELIMINADO. 

 

II –FALTAGRAVE–MENOS15PONTOSPORFALTA: 

Deixar de observar e respeitar as placas desinalização; 

Arrancaroveículocomaportaaberta; 

Uso incorreto do cinto desegurança; 

 
Interromperofuncionamentodomotorsemjustarazãoapósoiníciodaprova. 

 

III–FALTAMÉDIA–MENOS7,5PONTOSPORFALTA: 
Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e emmovimento; 

Controle incorreto deembreagem; 

Arrancaroveículosemsoltarofreiodemão; 

 
Avançosobreobalizamentodemarcadoquandodacolocaçãodoveículonavagae/ounamarcha-à-rérenteaomeiofio. 

IV–FALTALEVE–MENOS2,5PONTOSPORFALTA: 
Movimentos irregulares do veículo, sem motivojustificado; 

Manuseioirregulardocambio; 

Regulagem incorreta dosretrovisores; 

Uso incorreto dos instrumentos dopainel. 

http://www.seapconcursos.com.br/
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5 DAREALIZAÇÃO DASPROVAS 

5.1 AdivulgaçãodoslocaisehoráriosdasProvasObjetivas e Provas 
PráticasseráfeitaconformeCronogramadoConcursoPúblico,página2,desteEdital,noquadrodeavisosdaPrefeituraMunicipaldeCarandaí e 
noendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br.Ocandidatodeverácompareceraolocalderealizaçãodasprovascomantecedênciamíni
made30(trinta)minutosdohorárioprevisto,deacordocomoHoráriodeBrasília,munidodecanetaesferográficadetintaazuloupreta,documento
oficialdeidentificaçãocomfotoconformesubitem5.2.1ecomprovantedeinscrição,disponívelnaáreadocandidato,atravésdelogincomCPFes
enhacadastrados.Nãohaverátolerâncianohorárioestabelecidonocomprovantedeinscrição,ficandoaocandidatoquechegar 
apósofechamento dosportões,vedadaaentradanolocalrespectivoeseráautomaticamenteeliminadodoconcurso. 
5.2Serãoconsideradosdocumentosde 

identidade:carteirasexpedidaspelosComandosMilitares,pelasSecretariasdeSegurançaPública,pelosInstitutosdeIdentificação;carteirase
xpedidaspelosórgãosfiscalizadoresdeexercícioprofissional(ordens,conselhos,etc.);Passaporte;CertificadodeReservista;CarteirasFunci
onaisdoMinistérioPúblico;CarteirasFuncionaisexpedidasporórgãopúblicoque,porleifederal,valhamcomoidentidade;CarteiradeTrabalho;
CarteiraNacionaldeHabilitaçãocomfoto. 
5.3. Ocandidatoimpossibilitadodeapresentar,nodiadasprovas,documentooficialdeidentidadeoriginal,pormotivodeperda, 
furtoouroubo,deveráapresentardocumentoqueatesteoregistrodeocorrênciaemórgãopolicial,expedido,nomáximo,nos30(trinta)diasanteri
oresàrealizaçãodasprovaseoutrodocumentoquecontenhafotografiaeassinatura.EmcasodeperdadoCartãodeInscrição,nodiadaprova,oca
ndidatodeveráprocuraraCoordenaçãodoconcursonolocaldesuarealização.Ainobservânciadestasprescriçõesimportaránaproibiçãoaocan
didatodeingressarnolocaldaprovaeemsuaautomáticaeliminaçãodoconcurso,assegurado ocontraditórioeaampladefesa,comos meios 
erecursosaelainerentes. 
5.4. Ocandidato,sobpenadesuaeliminaçãodoconcurso,apósterassinadoalistadepresença,nãopoderáausentar-sedo 
localderealizaçãodasuaprova,semacompanhamentodeumdosfiscaisresponsáveispelaaplicaçãodasprovas.Igualmente,seráeliminadodo
concursoocandidatoquedeixardeassinaralistadepresençaounãodevolverafolhaderespostas.Poderálevar ocadernodeprovaapós 
permanênciamínimade01(uma) horadentrodesala. Não será permitida a permanência dentro do local de prova após entrega da folha 
de respostas; não será permitido fumar ou manter conversas paralelas inclusive ao termino da prova, devendo o ambiente das provas 
permanecer em ordem e silêncio.  
5.5. Tambémseráeliminadodoconcurso,asseguradoocontraditórioeaampladefesa,comosmeioserecursosaelainerentes, 
ocandidatoque: 
a) praticaratodedescortesiaoufaltadeurbanidadecom qualquerfiscalouagenteincumbidodarealizaçãodas provas; 
b) tentarouutilizar-sedequalquerespéciedeconsultaoucomunicaçãoverbal,escritaougestual,comterceirooucomoutro 
candidato; 
c) valer-sedoauxíliodeterceiroparaarealizaçãodaprova; 
d) tentarouutilizar-senasdependênciasdoslocaisdeprovadequalquerespéciedeconsultaemlivros,códigos,manuais, 
impressos,anotações,equipamentoseletrônicos,taiscomorelógios,“walkmans”,gravadores,calculadoras,agendaseletrônicasousimilares,
ouporinstrumentosde comunicaçãointernaouexterna,taiscomotelefones,“pagers”,“beeps”,entreoutros; 
e) quebrar osigilodaprovamediantequalquersinalquepossibiliteasuaidentificação,quandoassimvedado; 
f) utilizar-sedeprocessosilícitosnarealizaçãodaprova,secomprovadoposteriormente,medianteanálise,pormeioeletrônico, 
estatístico,mecânico,visualougrafotécnico; 
g) portararmas; 
h) perturbar,dequalquermodo, aordemeatranqüilidadenas dependênciasdoslocaisdeprova. 
5.6. É vedadooesclarecimentoaocandidatosobreenunciadodasquestõesousobreomododeresolvê-las. 
5.7. Ocandidatodeverápreencherafolhaderespostas,comcanetaesferográficadetintaazuloupreta,assinalandoporinteiroo 
espaçocorrespondenteàalternativaescolhida.Afolhaderespostasseráoúnicodocumentoválidoparaefeitodecorreçãodaprova.Obrigatoria
mente,ocandidatodeverádevolveraofiscaldeprovaafolhaderespostasdevidamentepreenchidaeassinada.Emnenhumahipótesehaverásub
stituiçãodafolhaderespostasporerrodocandidato. 
5.8. SeráconsideradanulaaFolhadeRespostasqueestiverpreenchidaalápisesemassinatura.Ocandidatoseráconsiderado 
AUSENTE. 

5.8.1. Nãoserãoatribuídospontosdasquestõesrasuradasouembranco,bemcomodivergentesdogabaritoqueapresentaremduplicidadedere
sposta,aindaqueumadelasestejacorreta. 
5.9. ApósaentregadoCartãodeRespostas, nãoserápermitidoapermanênciadocandidatonolocalderealizaçãodasprovasou 
ousodos sanitários. 
5.10. AduraçãodasProvasObjetivas e 
Dirigidasserãode03h(trêshoras),sendopermitidaasaídadoscandidatosdasalacomocadernodeprovasdecorridos60(sessenta) minutos 
contadosdoiníciodaprova. 
5.11. Os02(dois)últimoscandidatosdecadasalasomentepoderãosairjuntosdolocalderealizaçãodaprova. 

5.12. Nãoserápermitido,emnenhumahipótese,oingressoouapermanênciadepessoasestranhasaoConcursoPúblicono 
localdeaplicaçãodasprovas. 
5.13. ApósentregadoCartãoRespostanãoserápermitidoousodossanitários.Poderáserutilizadodetectordemetaisnas 
entradasdos sanitáriosdurantearealizaçãodasprovas objetivas e dirigidas. 
5.13.1. O gabarito para a conferência do desempenho dos candidatos será publicado pela SEAP conforme Cronograma, no quadro 

de avisos da Prefeitura Municipal de  Carandaíe no endereço eletrônico www.seapconcursos.com.br. 
5.14. Osobjetosdeusopessoalserãocolocadosemlocalindicadopelofiscaldeprovaeretiradossomenteapósaentregado 
CartãoResposta,devendo o candidato levar somente o material estritamente necessário. 
5.15. Nãohaverásegundachamadaparaasprovas.Onãocomparecimentoaquaisquerdasprovasresultaránaeliminação 
automáticado candidato. 
5.17Nãohaverá,porqualquermotivo,prorrogaçãodotempoprevistoparaaplicaçãodasprovasemvirtudedeafastamentode 

candidatodasaladeprovas. 
5.18. Emhipótesealgumaserãorealizadasprovasforadolocal,cidade,dataehoráriosdeterminados.Nãoserãolevadosem 
consideraçãooscasosdealteraçãopsicológicaoufisiológicaenãoserádispensadotratamentodiferenciadoemfunçãodessasalterações.Nãoh
averáguarda-volumesparaquaisquerobjetos. 

http://www.seapconcursos.com.br/
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5.19. ParaseteracessoaolocaldasprovaséimprescindívelaapresentaçãododocumentooficialdeIdentidadecomfoto, caneta azul ou preta 
eo comprovantedeinscriçãodoconcursopúblico,disponívelparaimpressãonapáginaprincipaldositeatravésdeloginesenha cadastrada, 
levandotambémo boleto bancáriocomquitaçãodarede bancária,nocaso de 
candidatocominscriçãonãohomologada,decujorecursonãoobteveresposta de acordo com os prazos previstos neste Edital.  

 

 

6 DOPROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

6.1 Apuradoototaldepontos,nahipótesedeempate,serãoadotadososseguintescritériosparaodesempate,aplicadossucessivamente: 
a) Ocandidatocomidadeigualousuperiora60(sessenta)anos,conformeoparágrafoúnicodoart.27daLeiFederalnº10.741, 
de01deoutubrode2003–oEstatutodoIdoso.Persistindooempate,odesempatebeneficiará ocandidatoque,sucessivamente: 
b) entreosmaiores de60(sessenta)anos,sejaomaisidoso; 
c) obtiver maioraproveitamentonaprovadeConhecimentosEspecíficos; 
d) obtivermaioraproveitamentonaprovadeLínguaPortuguesa; 
e) obtivermaioraproveitamentonaprovadeInformática; 
f) persistindooempateserádadapreferênciaaocandidatodeidademais elevada, considerando ano, mês e dia do nascimento. 

 

7 DOS RECURSOS 

7.1 CaberárecursoàSEAPemúnicaeúltimainstânciadesdequeinterpostonosrespectivosprazosestabelecidosnesteEdital,apósadivulgaçã
odoeventoe,protocolizadospessoalmente ou at ravés de procurador (procuração simples, poderá ser feita manualmente) 
diretamentenaSeçãodeProtocolodaPrefeituraMunicipaldeCarandaí,situadaàPraça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro - 
Carandaí/MG - CEP 36280-000, ouencaminhadoatravésdosCorreios,porvia postal comAviso de Recebimento ou 

SEDEX,(considerando-
sesuatempestividadepeladatadapostagem),dentrodeumenvelopedevidamenteidentificadoelacrado,comosdizeres:“PrefeituraMunicipald
eCarandaí–ConcursoPúblico–Edital001/2015,nºdeinscrição,nomecompletoecargo”-paraaSEAP-
ServiçoEspecializadoemAdministraçãoeProjetosLtda.RuaTupis,485sala114–Centro–BeloHorizonte/MG–CEP30.190-060: 
a) aoedital; 
b) aoprocessodeinscrição/isençãoelaudomédico; 
c) àsquestões,gabaritoeresultadosdasProvasObjetivas. 
d) errosdecálculodas notas ou retificação de dados. 
7.2 O recursoserá: 

a) Individual,nãosendoaceitosrecursos coletivos; 

b) Digitadooudatilografado,em duasvias(originalecópia),paracadaum dos subitens 
previstosnoitem7.1contraoqualocandidatopretendarecorrer; 
c) ElaboradocomformulárioderecursodesteEditalparacadaitemrecorrido,daqualconsteaidentificaçãoprecisadoitem,onomedocandidato,o
seunúmerodeinscrição,ocargopúblicoefetivoparaoqualconcorreeasuaassinatura; 
d) Redigidocomargumentaçãológicaeconsistente,dentro dosprazos estabelecidosnoCronograma. 
7.3 Osrecursosquetenhamporobjetoasquestões,ogabaritoeoresultadodasprovasdevemconteraindicaçãoclarado 

númerodaquestão,darespostamarcadapelocandidatoedarespostadivulgadanapublicaçãooficial,alémdaindicaçãodabibliografiapesquisa
da,referenteacadaquestãorecorrida,bemcomoasrazõesdeseuinconformismo,conformeprevistonoCronogramadoConcursoPúblico. 
7.3.1. O candidato poderá enviar o recurso via Internet, dentro dos prazos estabelecidos no Cronograma, através do link de 

“Interposição de Recursos”, e seguir as instruções ali contidas, através do login com CPF e senha cadastrados no sistema. O 
candidato receberá protocolo do recurso enviado em até três dias uteis após o termino do prazo estabelecido no Cronograma, 
devendo manter o endereço de e-mail e telefones de contato cadastrados corretamente no banco de dados da organizadora.  
7.4 Serárejeitadoliminarmenteorecursoque: 
a) nãocontiverosdadosnecessáriosàidentificaçãodocandidatooudoitemrecorridonacapadorecurso; 
b) nãocontiverqualqueridentificaçãodocandidatonocorpodorecurso, 

c) forpostadoouprotocoladoforadoprazoestipuladonosubitem7.1; 
d) estiverincompleto, obscuroouconfuso; 
e) forencaminhadoparaendereçodiversodoestabelecido; 
f) nãoatenderàsdemais especificaçõesdesteEdital. 
7.5 Se,doexamedorecurso,sejaporrecursoadministrativooupordecisãojudicial,resultaremanulaçãodequestãodaprovaobjetivae  
dirigiademúltiplaescolha,ospontoscorrespondentesàquestãoanuladaserãoatribuídosatodososcandidatos,aindaqueestesnãotenhamrec
orridoouingressadoemjuízo. 
7.6 Sehouveralteraçãodogabaritooficial, omesmoserárepublicado.Ogabarito, sealteradoemfunçãoderecursosimpetrados, 

eventualmente,poderágeraralteraçãodaclassificaçãoobtidainicialmenteparaumaclassificaçãosuperiorouinferior,ouadesclassificaçãodoc
andidatoquenãoobtiver a notamínimaexigidaparaaprova. 
7.7 Orecursoseráinterpostonoprazode03(três)diasúteiscontadosdoprimeirodiaútilsubsequenteàdatadepublicaçãodo 

gabaritooficial,noquadrodeavisosdaPrefeituraMunicipalde 
Carandaíenoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br.Oprazoprevistoparainterposiçãoderecursoépreclusivoecomumatodososca
ndidatos. 

 
8 CONVOCAÇÃO E POSSE 

8.1 Oscandidatosconvocadosparaaposseserãosubmetidosaexamesmédicoscompostosdeentrevistamédicaeexames 
complementares.  

8.1.1 OcandidatoconvocadodeveráentraremcontatocomaSecretaria Mun ic ipa l  de  Admin is t ração  no se to r  
deRecursosHumanosdaPrefeituraMunicipalde Carandaí,localizadaàPraça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro - Carandaí/MG - CEP 
36280-000 - Telefone (32) 3361-1177. O examemédicoterácaráterexclusivamenteeliminatórioeoscandidatos 
serãoconsideradosaptosouinaptos, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa. 

8.2 Aconvocaçãodoscandidatosparaestafaseseráprocessada,gradualmente,medianteasnecessidadesdoMunicípiode 
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Carandaí,noscargosdequetrataopresenteconcurso,observando-seaordemdeclassificaçãodoscandidatoseaaptidãonosexamespré-
admissionais. 
8.3 ParaaefetivaçãodaPosseéindispensávelqueocandidatoapresenteosseguintesdocumentosoriginaiseumacópiasimples: 
a) Laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente designada, de posse dos seguintes exames:  
Hemograma completo com plaquetas;grupo sanguíneo e fator Rh; urina rotina; eletrocardiograma; Raio X de tórax PA.  
a.1)  Os exames poderão ser realizados na rede pública ou privada de saúde, com validade de até 30 (trinta) dias a contar da 
data de sua realização.  

b) Fotocópia da certidão de nascimento ou de casamento com as devidas averbações se houver;  

c) Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos se houver;  

d) Fotocópia da Cédula de Identidade (RG)  

e) Fotocópia do CPF;  

f) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;  

g) Fotocópia do Certificado de Reservista, se candidato do sexo masculino;  

h) Fotocópia do cartão PIS/PASEP;  

i) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse, devidamente registrada em Cartório; 
j) Declaração de que não infringe o art.37 inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Acumulação de 
cargos e funções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art.37, § 10, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.  

k) Fotocópia do Diploma e do registro Profissional da Categoria, com a habilitação específica da área para qual se inscreveu;  

l) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação exigida de acordo com o cargo optado;  

m) Comprovante de endereço atualizado (faturas de água, energia, telefone) 

n) 2 (duas) fotografias 3X4 de frente, coloridas, recentes e iguais;  

o) Declaração de que se encontra em gozo dos direitos políticos.  

8.3.1Para os itens que solicitam fotocópia, apresentar uma cópia simples e original para conferência da Prefeitura de 
Carandaí/MG. 
8.3.2Osmodelosdasdeclaraçõesconstantesnositensi  e  j  serãodisponibilizadosno setor de RecursosHumanosda Prefeitura 

Municipal de Carandaípor ocasiãodapossedocandidato. 
 

9 DASDISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 A Prefeitura MunicipaldeCarandaíeaempresaSEAP-
ServiçoEspecializadoemAdministraçãoeProjetosLtda.nãoseresponsabilizamporquaisquercursos,livros,apostilasoutextosreferentesaest
econcursopúblico,ouporquaisquerinformaçõesqueestejamemdesacordo comesteEdital. 
9.2 Aclassificaçãofinalserápublicadacomarelaçãodoscandidatosclassificadoseexcedentes,constandoosomatóriodas 
notasdasProvas Objetivas, bemcomolistagemapartedosdeficientesclassificados. 
a) AaprovaçãonoconcursopúblicoregidoporesteEditalasseguraráanomeaçãodentrodonúmerodevagasprevistonoAnexo 
III desteEdital. 
b) AaprovaçãodoscandidatosclassificadosalémdonúmerodevagasprevistonoAnexoIIIasseguraráapenasaexpectativade 

direitoànomeação,ficandooatocondicionadoaosurgimentodenovasvagas,aointeressedaAdministração,dadisponibilidadeorçamentária,d
aestritaordem declassificação,aoscandidatoscom deficiênciaclassificadosedoprazodevalidadedoconcurso. 
c) Asdespesasrelativasàparticipaçãodocandidatonoconcurso,alimentação,locomoção,hospedagem,apresentaçãopara 
posseeexercíciocorrerãoàs expensasdocandidato. 
d) OsmembrosdaComissãoSupervisoradoConcursoPúbliconº001/2015nãopoderãoparticipardoConcursoPúblicocomo 

candidatos. 
9.3 Apublicação daclassificaçãofinaldesteconcursoseráfeitaemduaslistas,contendo 
aclassificaçãodetodososcandidatoseaoutra,daspessoascomdeficiêncianaordemdeclassificaçãodalistagemgeral.Alistagemfi
nal constaráoscandidatosclassificadoseexcedentes. 
9.4 EmnenhumahipótesehaverájustificativaparaoscandidatospelodescumprimentodosprazosprevistosnesteEdital,nem 

serãoaceitosdocumentosapósas 
datasestabelecidas,nemqualquertipodecomplementação,inclusão,substituiçãodedocumentos.Acomprovaçãodatempestividadedequal
quersolicitaçãoouenviodedocumentaçãodeacordocomosprazosdesteEdital,seráfeitapeladatadepostagemdodocumento,sendooconteú
dodoenvelopedeinteiraresponsabilidadedocandidato. 
9.5 Todas aspublicaçõesreferentesa esteConcursoPúblico,incluídoesteEdital,naíntegrae seu extrato,até a sua 
homologação,serãodivulgadasno Quadrode A visosda PrefeituraMunicipalde   Carandaíe  
noendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br 
9.6 É deresponsabilidadedocandidatooacompanhamentodetodososatospublicadosreferentesaesteConcursoPúblico,no 
QuadrodeAvisosdaPrefeituraMunicipaldeCarandaíenoendereço eletrônicowww.seapconcursos.com.br 
9.7 AanálisedasprovasedosrecursosseráderesponsabilidadedaempresaServiçoEspecializadoemAdministraçãoe 
ProjetosLtda. 
9.8 Asnovasregrasortográficas não serãocobradasnesteconcursopúblico. 

9.9 A  homologação  do  concurso  a  que  se  refere  este  Edital  é  de  competência  do PrefeitoMunicipal, após  a  publicação  do  
resultado final. 

9.10 Incorporar-se-ão aesteedital,paratodososefeitos,quaisquereditaiscomplementares,atos, avisos, 
nomeaçõeseconvocaçõesrelativasaesteConcursoPúblicoquevieremaserpublicadosnoQuadrodeAvisodaPrefeituraMunicipaldeCaranda
íenoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.br 
9.11 O candidatoconvocadoparaaposseficaobrigadoasubmeter-seàperíciamédica,acritériodaPrefeituradoMunicípiode 

Carandaí,queconfirmeacapacidadefísica,mentalepsicológicadomesmoparaaposseeexercíciodocargopúblicodeprovimentoespecíficoa
quesesubmeteuem concursopúblico. 
9.12 DurantetodooprocessoderealizaçãodoConcursoPúblicoreferenteaesteedital,asinformaçõesserãoprestadaspelaempresaSEAP-
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ServiçoEspecializadoemAdministraçãoeProjetosLtda.AsrespostasfundamentadasdosrecursosficarãodisponíveisnasededaSeapparacons
ultaindividualatéadatadehomologaçãodesteconcurso.Apósahomologaçãodoresultadofinaldesteconcurso,todasasinformaçõesserãoprest
adaspelaComissãoSupervisoradoConcursoPúbliconº001/2015. 
9.13 OsitensdesteEditalpoderão sofrereventuaisalterações,atualizaçõesouacréscimos,enquantonãoconsumada a 
providênciaoueventoquelhesdisserrespeito,atéadatadaconvocaçãodoscandidatosparaoeventocorrespondente,circunstânciaqueserámen
cionadacomadevidaantecedênciaemEdital, ErrataouavisoaserpublicadonoQuadrodeAvisosdaPrefeituraMunicipalde 
Carandaíenoendereçoeletrônicowww.seapconcursos.com.brdeformaaassegurarasinformaçõesa  todos  oscandidatos. 
9.14 Decorridos06 (seis)anosdadatadehomologaçãodesteConcursoPúblico, nãorestandorecursopendente,asprovaseo 
processopertinenteaomesmoserãoincinerados. 
9.15 Oscasosomissos,nãoprevistosnesteEditalounãoincluídosnoRequerimentodeInscrição,serãoapreciadospelaComissãoSupervisorade
steConcursoPúblico. 
9.16 Todasasvagasoferecidas nesteeditalserãoobrigatoriamentepreenchidasdentrodoprazodevalidadedoConcurso. 

 
Carandaí,05 de Janeiro de 2015. 

 
 
 

Prefeito Municipal de Carandaí 
 
 

 Edital retificado em 24/02/2015 conforme Errata n° 01. 
 Edital retificado em 10/03/2015 conforme Errata n° 02. 
 Edital retificado em 10/04/2015 conforme Errata n° 03. 
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ANEXO I 

DASATRIBUIÇÕESDOS CARGOS 

BIBLIOTECÁRIO 
Organização do espaço físico e do acervo, usando técnicas de biblioteconomia e afins.Disponibilizar informação sobre livros, 
documentos e periódicos;Gerenciar biblioteca, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de redes e 
sistemas de informação;Disseminar informação com o objetivo de facultar o acesso e geração do conhecimento;Desenvolver estudos 
e pesquisas;Realizar difusão cultural;Desenvolver ações educativas;Prestam serviços de assessoria e consultoria;Planejar e 
organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos 
da Administração Municipal, quando solicitado;Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior imediato informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 
regular andamento do serviço público;Apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise;Executar outras atividades 
afins e correlatas. 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
Prestar serviços de Engenharia Civil ao Município.Elaborar e fiscalizar a execução de projetos e obras municipais;Elaborar laudos 
técnicos e emitir pareceres dentro de sua área de competência e fiscalizar obras licenciadas pela Prefeitura Municipal;Observar e 
cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

 
FARMACÊUTICO – 40 horas 
Executar testes e exames laboratoriais e aviar, controlar e dispensar medicamentos.Responder inclusive tecnicamente pelas 
Farmácias ou dispensários Municipais;Executar os mais diversos tipos de exame de laboratório;Executar outros serviços pertinentes 
à função de bioquímico;Responder pelos serviços de vigilância sanitária do município; 
 

FISCAL DE OBRAS 
Exercer o poder de fiscalização para que seja cumprida a legislação municipal de obras.Executar tarefas de fiscalização quanto a 
aplicação da legislação municipal de obras;Elaborar autos de infração e laudos em conformidade com os Códigos Tributário e de 
Obras;Fiscalizar e emitir parecer a respeito de obras para fins de concessão de habite-se ou alvará de construção;Observar e cumprir 
as normas de segurança e higiene do trabalho;Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato 

 
FISCAL DE POSTURAS 
Exercer o poder de fiscalização para que seja cumprida a legislação municipal de posturas. Executar tarefas de fiscalização quanto a 
aplicação da legislação municipal de posturas; Elaborar autos de infração e laudos em conformidade com os Códigos Tributário e de 
Posturas municipais; Fiscalizar e emitir parecer a respeito de posturas para fins de concessão de alvarás;Observar e cumprir as 
normas de segurança e higiene do trabalho; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 
FISCAL SANITÁRIO 
Exercer o poder de fiscalização para que seja cumprida a legislação municipal sanitária.Executar tarefas de fiscalização quanto a 
aplicação da legislação municipal sanitária;Elaborar autos de infração e laudos em conformidade com os Códigos Tributário e 
Sanitário;Fiscalizar e emitir parecer a respeito de  para fins de concessão de habite-se ou alvará de construção;Observar e cumprir 
as normas de segurança e higiene do trabalho;Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato; 

 
MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS 
Executar serviços referentes à manutenção, regulagem e consertos de máquinas e veículos pesados, assegurando seu perfeito 
funcionamento. Executar tarefas de regulagem, reparo e substituição de peças de máquinas e veículos pesados, garantindo o seu 
perfeito funcionamento; Manter, reparar e efetuar a revisão de motores e peças de caminhões, ônibus e máquinas; Desmontar, 
limpar, montar, reparar e ajustar amortecedores, direção, câmbio, diferencial, embreagem, carburadores, bicos e bombas injetoras, 
cubos de roda, mangas de eixo, transmissão, bielas, pistões e outros; Trocar motores e montar chassis; Orientar os servidores que 
auxiliem na execução dos trabalhos; Executar outras tarefas afins;Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Atender aos casos de saúde animal.Efetuar o atendimento de consultas na área de veterinária;Efetuar exames diversos, indicando a 
providencia a ser tomada para o paciente;Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho;Executar outras tarefas 
correlatas a critério do superior imediato. 

 
NUTRICIONISTA 
Atender aos casos de saúde da população na área de pediatria.Examinar o estado de nutrição da população, avaliando diversos 
fatores relacionados com problemas de alimentação e planejar e elaborar os cardápios e dietas especiais, Supervisionar o preparo, 
distribuição das refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem, e registrar as despesas referentes às refeições, 
eparticipar de inspeções sanitárias relativas a alimentos; participar de programas de educação nutricional; Observar e cumprir as 
normas de higiene e segurança no trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
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OFICIALDE SERVIÇOS – CALCETEIRO – CARGO EXCLUÍDO 
 
OFICIAL DE SERVIÇOS – PEDREIRO 
Efetuar serviços relacionados com reparos de alvenaria, instalações de água e esgoto, armador.Construir ou reformar escolas, casas 
e outros prédios públicos municipais;Levantar paredes, pilares, muros, construir passeios de concreto, cimentar pisos;Observar e 
cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar e dirigir máquinas leves e/ou pesadas e zelar pela boa conservação da máquina em que trabalha. Operar máquinas leves 
e/ou pesadas, em serviços de empilhamento, carregamento, e descarregamento de caminhões, remoção de terras, detritos, 
nivelamento e asfaltamento de ruas e outros serviços do gênero; Verificar periodicamente o nível de óleo, de água e a quantidade de 
combustível da máquina, efetuando o abastecimento quando necessário;Comunicar ao superior imediato a necessidade de 
lubrificação ou reparos da máquina; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras tarefas 
correlatas a critério do superior imediato 

 
OPERÁRIO 

Executar serviços referentes à manutenção de estradas municipais, construção de obras públicas, rede água e esgoto, jardins etc. 
Executar serviços de servente de pedreiro, tais como: Assentar manilhas, quebrar pedras, carregar e descarregar caminhões, fazer 
massa etc. Fazer blocos, blocretes e similares; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Executar outras 
tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
PROFESSOR II DE ARTES 

- Educar e preparar o aluno no ensino de Arte. Elaborar o plano de aula a ser executado; Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes; 
- Acompanhar o desenvolvimento do aluno no seu processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares; Participar de 
reuniões pedagógicas no sistema municipal e ensino e com os pais e alunos;Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas 
realizadas pelo município, inclusive de vacinação;  Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins; Observar 
e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
PROFESSOR II DE CIÊNCIAS 

Educar e preparar o aluno no ensino de Ciências. Elaborar o plano de aula a ser executado; Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes; Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
no seu processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares; Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e 
ensino e com os pais e alunos; Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de vacinação; 
Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educar e preparar o aluno no ensino de Educação Física. Elaborar o plano de aula a ser executado; Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes; Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
no seu processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares; Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e 
ensino e com os pais e alunos; Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de vacinação; 
Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
PROFESSOR II DE ENSINO RELIGIOSO 

Educar e preparar o aluno no ensino de Ensino Religioso.Elaborar o plano de aula a ser executado;Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes;Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
no seu processo de aprendizagemAplicar e corrigir trabalhos escolares;Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e 
ensino e com os pais e alunos;Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de 
vacinação;Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins;Observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança no trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
PROFESSOR II DE GEOGRAFIA 

Educar e preparar o aluno no ensino de Geografia.Elaborar o plano de aula a ser executado;Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes;Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
no seu processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares;Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e 
ensino e com os pais e alunos;Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de 
vacinação;Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins;Observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança no trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
PROFESSOR II DE HISTÓRIA 

Educar e preparar o aluno no ensino de História.Elaborar o plano de aula a ser executado;Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes;Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
no seu processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares;Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e 
ensino e com os pais e alunos;Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de 
vacinação;Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins;Observar e cumprir as normas de higiene e 



16 
 

segurança no trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
PROFESSOR II DE INGLÊS 

Educar e preparar o aluno no ensino de Inglês.Elaborar o plano de aula a ser executado;Ministrar aula de acordo com o planejamento 
anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes;Acompanhar o desenvolvimento do aluno no seu 
processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares;Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e ensino e 
com os pais e alunos;Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de vacinação;Preencher 
boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins;Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho; 
Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
 
PROFESSOR II DE LINGUA PORTUGUESA 

Educar e preparar o aluno no ensino de Língua Portuguesa.Elaborar o plano de aula a ser executado;Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes;Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
no seu processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares;Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e 
ensino e com os pais e alunos;Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de 
vacinação;Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins;Observar e cumprir as normas de higiene e 
segurança no trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
PROFESSOR II DE MATEMÁTICA 

Educar e preparar o aluno no ensino de Matemática. Elaborar o plano de aula a ser executado; Ministrar aula de acordo com o 
planejamento anteriormente elaborado nas escolas municipais e cursos profissionalizantes; Acompanhar o desenvolvimento do aluno 
no seu processo de aprendizagem; Aplicar e corrigir trabalhos escolares; Participar de reuniões pedagógicas no sistema municipal e 
ensino e com os pais e alunos; Auxiliar nas comemorações cívicas e campanhas realizadas pelo município, inclusive de vacinação; 
Preencher boletins de notas, diário de classe e outros documentos afins; Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas a critério do superior imediato. 
 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL – CARGO EXCLUÍDO 
 
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Coordenar o serviço de meio ambiente no município.Fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por infração à legislação ambiental do 
Município;Emitir laudos e pareceres e prestar suporte e apoio técnico especializado às atividades dos gestores ou secretárias com 
atribuições ambientais;Executar atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as 
atividades finalisticas;Orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa 
ambiental;Observar e cumprir as normas de higiene e segurança no trabalho;Executar outras tarefas correlatas a critério do superior 
imediato. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Elaborar e implementar a política de saúde e segurança no trabalho.Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, 
investigando riscos e causas de acidentes, analisando política de prevenção.Inspecionar locais, instalações e equipamentos da 
Instituição e determinar fatores de riscos e de acidentes.Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais 
modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes.Inspecionar os sistemas de 
combate a incêndios e demais equipamentos de proteção.Elaborar relatórios de inspeções qualitativas e quantitativas, conforme o 
caso.Registrar em documento próprio a ocorrência do acidente de trabalho.Manter contato junto aos serviços médico e social da 
Instituição para o atendimento necessário aos acidentados.Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas 
causas e propor as providências cabíveis.Elaborar relatórios técnicos, periciais e de estatísticas de acidentes.Orientar os funcionários 
da Instituição no que se refere à observância das normas de segurança.Promover e ministrar treinamentos sobre segurança e 
qualidade de vida no trabalho.Promover campanhas e coordenar a publicação de material educativo sobre segurança e medicina do 
trabalho.Participar de programa de treinamento, quando convocado.Participar de reuniões de trabalho relativas a sua área de 
atuação.Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos de medição e de programas de 
informática.Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOII 
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PROGRAMADE PROVAS ESUGESTÕESBIBLIOGRÁFICAS 

 
I.I. LINGUAPORTUGUESA–FUNDAMENTAL INCOMPLETO  

1.Leitura,compreensãoeinterpretaçãodetexto.2.Sinônimoseantônimos.3. 
Alfabetoeordemalfabética,vogaiseconsoantes.4.Sílaba:separaçãosilábicaeclassificaçãodaspalavrasquantoaonúmerodesílabas.4.Acentu
ação:classificaçãodaspalavrasquantoàposiçãodasílabatônica.5.Frases:afirmativa,negativa,interrogativaeexclamativa.6.Reconhecimento
dossinaisdepontuação.7.Ortografia:observaroempregodec/ç,ch,x,r/rr,s/ss,g/j,h,z,sc,lh,nh,e/i8.Nomes:substantivoseadjetivos–flexões; 
singular/plural,masculino/ feminino. SugestõesBibliográficas: TERRA, 
Ernani,NICOLA,Joséde.GramáticadeHoje.SãoPaulo:Scipione.1999. TUFANO, Douglas. GramáticaFundamental-
(4volumes,do2°ao5°ano)SãoPaulo: Editora Moderna.2006.LivrosdidáticosdeLínguaPortuguesadoEnsinoFundamentaldo2° ao5° ano. 
 

I.II.LINGUAPORTUGUESA - ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

1.Leitura,compreensãoeinterpretaçãodetexto.2.Sinônimos,antônimos,parônimosehomônimos.3.Variaçõeslingüísticas,diversasmodalidad
esdousodalíngua.4.Sílabaedivisãosilábica.5.Ortografia,acentuaçãográficaepontuação6.Frase,oração,períodosimplesecompostoporcoord
enaçãoesubordinação.7.Morfologia:reconhecimento, 
classificação,formas,flexõeseusosdasdezclassesdepalavras;substantivos,flexõesdasclassesgramaticais–
inclusiveadjetivos,classesdepalavras:classificaçãoeflexões.Morfologiaeflexõesdogênero,númeroegrau.8.Colocaçãopronominal9.Concor
dâncianominaleverbal;10.Regêncianominaleverbal.11.Crase12.Estruturaeformaçãodaspalavras.SugestõesBibliográficas: 
CEGALLA,DomingosPaschoal.NovíssimaGramáticadaLínguaPortuguesa.SãoPaulo:Nacional,2008.CIPRONETO,Pasquale;INFANTE,Uli
sses.GramáticadaLínguaPortuguesa.SãoPaulo:Scipione,2008.FARACO,CarlosEmílio;MOURA,FranciscoMartode.Gramática.SãoPaulo:
Ática,1999.MESQUITA,Robertomelo–GramáticadaLínguaPortuguesa.SãoPaulo:Saraiva,2008NICOLA,Joséde;INFANTE,Ulisses. 
 

I.III.LINGUAPORTUGUESA - ENSINO MÉDIO 

1.Leitura, compreensão e interpretação de texto 2.Vocabulário: sentido denotativo e conotativo, sinonímia, antonímia, homonímia, 
paronímia e polissemia .3.Variantes lingüísticas, linguagem oral e linguagem escrita, formal e informal e gíria. 4.Ortografia: emprego 
das letras e acentuação gráfica 5.Fonética: encontros vocálicos e consonantais, dígrafos e implicações na divisão de sílabas. 
6.Pontuação: emprego de todos os sinais de pontuação 7.Classes de palavras: Pronomes: classificação , emprego e colocação 
pronominal( próclise , ênclise e mesóclise); Verbos: emprego dos modos e tempos, flexões dos verbos irregulares,abundantes e 
defectivos e vozes verbais; Preposições:relações semânticas estabelecidas pelas preposições e locuções prepositivas,o emprego 
indicativo da crase; Conjunções: classificação , relações estabelecidas por conjunções locuções conjuntivas; substantivos, flexões das 
classes gramaticais – inclusive adjetivos, classes de palavras: classificação e flexões. Morfologia e flexões do gênero, número e 
grau..8.Termos da oração: identificação e classificação 9.Processos sintáticos de coordenação e subordinação; classificação dos 
períodos e orações.10. Concordância nominal e verbal.11.Regência nominal e verbal.12.Estrutura e formação das palavras. 13. 
Manual de Redação da Presidência da República: Parte I – As Comunicações Oficiais – Capítulos I e II. Sugestões Bibliográficas: 

Livros didáticos: 1.AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino . Novas Palavras.São Paulo:FT,2005 
2.CEREJA, William Roberto ; MAGALHÃES,Thereza Cochar. Português: Linguagens São Paulo:Atual,2005 (volume1, 23) 3.FARACO, 
Carlos Emílio ; MOURA,Francisco Marto.Português. Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática2001(volume único) 4.Qualquer 
coleção de livros didáticos do Ensino Médio. Gramáticas:1) CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. São Paulo: Nacional, 2008. 2) CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Scipione, 2008. 3) FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Gramática. São Paulo: Ática 1999. 4) MESQUITA, Roberto 
melo – Gramática da Língua Portuguesa.São Paulo: Saraiva,2008 NICOLA, José de; INFANTE, Ulisses. Gramática Contemporânea 
da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 1989. Manual de Redação da Presidência da República: Parte I – As Comunicações 
Oficiais – Capítulos I e II. Site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
 

I.IV. LINGUAPORTUGUESA–NÍVELSUPERIOR 

1.Leitura,compreensão e interpretaçãodetexto2.Vocabulário: sentido denotativo e conotativo, sinonímia, 
antonímia,homonímia,paronímiaepolissemia.3.Varianteslingüísticas,linguagemoralelinguagemescrita,formaleinformal 
egíria.4.Ortografia:emprego 
dasletraseacentuaçãográfica5.Fonética:encontrosvocálicoseconsonantais,dígrafoseimplicaçõesnadivisãodesílabas.6.Pontuação:empre
godetodosossinaisdepontuação7.Classesdepalavras:Pronomes:classificação,empregoecolocaçãopronominal(próclise,êncliseemesóclis
e);Verbos:empregodosmodosetempos,flexõesdosverbosirregulares,abundantes e defectivose vozesverbais; 
Preposições:relaçõessemânticas estabelecidas 
pelaspreposiçõeselocuçõesprepositivas,oempregoindicativodacrase;Conjunções:classificação , relaçõesestabelecidasporconjunções 
elocuções  conjuntivas;substantivos,flexõesdasclassesgramaticais–
inclusiveadjetivos,classesdepalavras:classificaçãoeflexões.Morfologiaeflexõesdogênero,númeroegrau. 8.Termos da 
oração:identificação  e  classificação9.Processossintáticos  de  coordenação  e  subordinação; classificação  dos períodos e 
orações.10.Concordâncianominaleverbal.11.Regêncianominaleverbal.12.Estruturaeformaçãodaspalavras.13.ManualdeRedaçãodaPre
sidênciadaRepública:Parte I –AsComunicaçõesOficiais–CapítulosIeII.14.SugestõesBibliográficas: 

Livrodidáticos:1.AMARAL,Emília;FERREIRA,Mauro;LEITE,Ricardo;ANTÔNIO,Severino.NovasPalavras.SãoPaulo:FT,20052.CEREJA,
WilliamRoberto;MAGALHÃES,TherezaCochar.Português:LinguagensSãoPaulo:Atual,2005(volume1,.FARACO,CarlosEmílio;MOURA,F
ranciscoMarto.Português.SérieNovoEnsinoMédio.SãoPaulo:Ática,2001(volumeúnico)QualquercoleçãodelivrosdidáticosdoEnsinoMédio.
Gramáticas:CEGALLA,DomingosPaschoal.NovíssimaGramáticadaLínguaPortuguesa.SãoPaulo:Nacional,2008.CIPRONETO, 
Pasquale;INFANTE,Ulisses.GramáticadaLínguaPortuguesa.SãoPaulo:Scipione,2008.FARACO,CarlosEmílio;MOURA,FranciscoMartod
e.Gramática.SãoPaulo:Ática1999.MESQUITA,Robertomelo–GramáticadaLínguaPortuguesa.São Paulo: 
Saraiva,2008NICOLA,ManualdeRedaçãodaPresidênciadaRepública:ParteI–AsComunicaçõesOficiais–
CapítulosIeII.Site:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm 
 
 
II.INFORMÁTICA (PROGRAMA PARA OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADEENSINO MÉDIO E SUPERIOR. A PROVA SERÁ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm
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ELABORADA DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DO CARGO) 

Conceitosbásicosdeoperaçãodemicrocomputadores.ConceitosbásicosdeoperaçãocomarquivosemambientederedeWindows.Conhecime
ntosbásicosegeraisdeSistemaOperacional:MicrosoftWindows,MicrosoftOffice97-
2003ousuperior.Word,Excel,InternetePowerPoint.Noçõesbásicasdeoperaçãodemicrocomputadoreseperiféricosemredelocal.Conhecimen
todeinterfacegráficapadrãoWindows.ConceitosbásicosparautilizaçãodossoftwaresdopacoteMicrosoftOffice,taiscomo:processadordetexto
,planilhaeletrônicaeaplicativoparaapresentaçãoeExcel.ConhecimentobásicodeconsultapelaInternet 
erecebimentoeenviodemensagenseletrônicas.Backup.Vírus. Ética profissional. SugestõesBibliográficas: Livroseapostilasinerentes 
aárea. 
 
III. LEGISLAÇÃO (PROGRAMA PARA OS CARGOS DE PROFESSOR)  

Fundamentos legais da Educação: Parâmetros Curriculares Nacionais daEducação;Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
nº9.394/96); Parâmetros Curriculares Nacionais; Estatuto da Criança e do Adolescente (Leinº 8.069/90); Conceito e fontes do Direito 
Administrativo. Noções de regime jurídico administrativo.A Administração Pública: Conceito. Poderes e deveres do 
administradorpúblico; a Constituição Federal de 1988 – Artigos 5º ao 15º e 37º ao41º.SugestõesBibliográficas:Livros e legislação 
que abrangem o temaproposto.  

 
IV. PROVA DIRIGIDA 

Prova objetiva, constando 04 (quatro) opções (A, B, C ou D), a serem respondidas, versando sobre os desenhos, figuras, sequencias 
e raciocínio lógico, condizentes com o nível de escolaridade dos cargos em Processo Seletivo. 
 
 

ProgramadeProvaspor Cargo–ConhecimentosEspecíficos 
 
BIBLIOTECÁRIO  
Conhecimentos Específicos: Planejamento bibliotecário. Formação e desenvolvimento de coleções: Princípios e políticas de seleção, 

Princípios e técnicas de avaliação de coleções, Seleção e aquisição de material documentário, Planejamento de acervos. 
Processamento Técnico Da Informação: Representação temática e descritiva dos registros de coleções, CDD, Código de Catalogação 
Anglo-Americano. (AACR2), Normalização de documentos: conceitos, objetivos, normas brasileiras (NBR 6023, NBR 10520, NBR 6032 
e NBR 6028). Busca e recuperação da Informação: fundamentos, estratégia de busca, busca em textos. Fontes de informação gerais e 
fontes de informação especializada. Resumos, Indexação pré e pós –coordenada: linguagem documentária (vocabulário controlado, 
cabeçalho de assunto e thesaurus). Técnica de elaboração de resumo (Apresentação de resumo em Português, a partir de texto técnico 
em Inglês, segundo a norma da ABNT). Serviço de referência e informação: princípios e fundamentos, Estudos de usuários, 
Disseminação da informação, Comutação bibliográfica, Serviços e produtos de informação (tradicionais e automatizados), Marketing em 
Unidades de Informação. Sistemas e redes de informação: Conceitos e características, Tipos de sistemas e redes, Compartilhamento 
de recursos e cooperação bibliotecária. Bibliotecas Públicas: Objetivos, características e avaliação, Políticas Públicas Pró Livro e 
Leitura; Sugestão Bibliografica : VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento de Coleções. São Paulo: Polis, APB, 1989. 95 p. 
VERGUEIRO, Valdomiro. Seleção de Materiais de informação. Brasília: Briquet de Lemos livros, 1995. 110 p. KREMER, 
JannnetteMarguerith. A técnica do incidente crítico. Rev. da Escola de Biblioteconomia da UFMG. Belo Horizonte, v. 9, n. 2, p. 165-176, 
set. 1980. BETIOL, Eugênia Maranhão. Necessidade de informação: uma revisão. Rev. Biblioteconomia de Brasília. Brasília, v. 18, n. 1, 
p. 56-69, jan./jun. 1990. PLACER, X. Fontes para o estudo da Biblioteconomia e da referencia. In: _______. Técnica de serviço de 
referencia. Rio de Janeiro: A.B.B. 1968. SILVA, V. de S. Reflexos sobre o processo de comunicação em Serviço de referencia: interação 
bibliotecários usuários. In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 3 CONGRESSO 
BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 19, 2000, Porto Alegre, Anais… Porto Alegre: ARB, 2000. 1CD ROM 
Associação dos Arquivistas Brasileiros. DICIONARIO de Terminologia arquivística. SãoPaulo: Secretaria de Estado da Cultura, 
1996.FONSECA, Edson Nery da. A Biblioteconomia brasileira no contexto mundial. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979. FONSECA, 
Edson Nery. Introdução à biblioteconomia. São Paulo: Pioneira, 1992. FREIRE, Paulo. Considerações em torno do ato de estudar. In: A 
ação cultural para a liberdade e outros escritos. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Conhecimentos Específicos: Estruturas – Resolução de estruturas isostáticas e hiperestáticas (reações de apoio, esforços, linhas de 

estado e de influência); dimensionamento e verificação de estabilidade de peças de madeira, metálicas e de concreto armado e 
protendido; pontes; resistência dos materiais. Fundações e Obras de Terra – Propriedades e classificação dos solos, movimentos de 
água no solo, distribuição de pressões no solo, empuxos de terra, exploração do subsolo, sondagem; barragens de terra; fundações 
superficiais e profundas (estudos de viabilidade e dimensionamento). Hidráulica, Hidrologia e Saneamento Básico – Escoamento em 
condutos forçados e com superfície livre (canais), dimensionamento; máquinas hidráulicas, bombas e turbinas; ciclo hidrológico, 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente; captação, tratamento e abastecimento de água, redes 
de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuárias, instalações prediais, sistemas de drenagem pluvial, limpeza 
urbana. Materiais de Construção, Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras – Madeira, materiais cerâmicos e 
vidros, metais e produtos siderúrgicos, asfaltos e alcatrões, aglomerantes e cimento, agregados, tecnologia do concreto e controle 
tecnológico, ensaios; construção de edifícios, processos construtivos, preparo do terreno, instalação do canteiro de obras, locação da 
obra, execução de escavações e fundações, formas, concretagem, alvenaria, esquadrias, reves-timentos, pavimentações, coberturas, 
impermeabilizações, instalações, pintura e limpeza da obra; licitação, edital, projeto, especificações, contratos, planejamento, análise do 
projeto, levantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento de recursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, 
diagramas de GANTT, PERT/CPM e NEOPERT, curva S, Código de Obras. Estradas e Transportes – Estudo e planejamento de 
transportes, operação, custos e técnicas de integração modal, Normas Técnicas (rodovias e ferrovias), fases do projeto, escolha do 
traçado, projeto geométrico, topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares, sinalização. 
Geologia aplicada a Engenharia; Resistência dos Materiais; Estruturas de Madeira; Estruturas Metálicas; Materiais de Construção Civil, 
Teoria das estruturas, mecânica dos solos; Hidráulica geral; Hidrologia aplicada; sistema de abastecimento de água e esgotos 
sanitários. Instalações hidráulicas residenciais, comerciais, industriais. Sistema de tratamento de esgotos sanitários residenciais, 
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comerciais e industriais; estradas; maciços e obras de arte em terras, pontes de concreto; urbanismo, Topografia, Instalações elétricas 
residenciais, comerciais e industriais. Projetos arquitetônicos de edificações. Normas de desenho técnico, Laudos e pareceres técnicos. 
Estatística. Normas de segurança do trabalhador. Métodos e técnicas de desenho e projeto urbano; Noções de sistema cartográfico e 
de geoprocessamento; Legislação e perícia; Licitação e contratos; Análise de contratos para execução de obras; Vistoria e elaborações 
de laudos e pareceres de acordo com as Normas Técnicas; legislação profissional; Construção geral e pesada; Administração de obras; 
Sugestões Bibliográficas: AZEVEDO Netto, José Martiniano de. Manual de Hidráulica. São Paulo: EdgardALVES, José Dafico. 

Manual de Tecnologia do Concreto. Editora Nobel, 1978. AZEREDO, Hélio Alves. O Edifício até sua cobertura. Editora Edgard 
BlücherLtda, 1981. AZEVEDO NETTO, J. A. e ALVAREZ, G. A . Manual de Hidráulica. Editora Edgard BlücherLtda, 1986. CAPUTO, 
Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. Vols. I a IV. Livros Técnicos e Científicos Editora S/A, 1977. CARDÃO, Celso. 
Técnica da Construção. Editora Engenharia e Arquitetura, 1976. CARVALHO, Manoel Pacheco de. Curso de Estradas. Editora 
Científica S/A., 1982. CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. Livros Técnicos e Científicos Editora S/A.,1982. CREDER, Hélio. 
Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Livros Técnicos e Científicos Editora S/A., 1984. IBAM. Manual de Limpeza Pública. Rio de 
Janeiro. MACINTYRE, A. J. Instalações Hidráulicas. Editora Guanabara, 1988. MELLO, JoséCarlos. Planejamento dos Transportes. 
Editora McGraw-Hill do Brasil, 1975. NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. PETRUCCI, Eládio G. Concreto de Cimento Portland. Editora 
Globo, 1979. PETRUCCI, Eládio G. Materiais de Construção. Editora Globo, 1975. PFEIL, Walter. Concreto Protendido. Livros Técnicos 
e Científicos Editora S/A ., 1980. PFEIL, Walter. Estruturas de Madeira. Livros Técnicos e Científicos Editora S/A., 1984. PFEIL, Walter. 
Estruturas de Aço. Livros Técnicos e Científicos Editora S/A ., 1983. PFEIL, Walter. Pontes em Concreto Armado. Livros Técnicos e 
Científicos Editora S/A, 1979. ROCHA, Anderson Moreira da. Concreto Armado. Vols. I a IV. Editora Nobel, 1986. SUSSEKIND, José 
Carlos. Curso de Concreto. Vols. I e II. Editora Globo, 1985. SUSSEKIND, José Carlos. Curso de Análise Estrutural. Vols. I a III. Editora 
Globo, 1983.TIMOSHENKO. Resistência dos Materiais. Vols. I e II. Livros Técnicos e Científicos Editora S/A., 1977. 
 
FARMACÊUTICO – 40 horas 
Conhecimentos Específicos:Conceito, objetivos e atribuições de farmácia; Planejamento e gestão da assistência farmacêutica; 

Seleção de medicamentos; Sistemas de compra e distribuição de medicamentos em farmácia e/ou almoxarifado no serviço público; 
Armazenamento de medicamentos; Gestão de materiais na farmácia e/ou almoxarifado; Aquisição e licitação de medicamentos e outros 
produtos para a saúde; Seguimento Farmacoterápico de pacientes em ambulatório: Farmácia Clínica, Atenção Farmacêutica, 
Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; Farmacoepidemiologia e 
Farmacoeconomia; Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em evidências; Análises 
farmacoeconômicas; Ética Farmacêutica. Análise Farmacêutica e Controle de Qualidade de Medicamentos; Cálculos de concentrações 
na manipulação farmacêutica; Interpretação de certificados de análise de medicamentos; Estabilidade de medicamentos. 
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica.Formas farmacêuticas sólidas, líquidas, semi-sólidas e estéreis: conceito, importância, 
aspectos biofarmacêuticos, fabricação e acondicionamento; Sistemas de liberação de fármacos; Aspectos técnicos de infra-estrutura 
física e garantia de qualidade. Boas Práticas de Manipulação em Farmácia; Farmacologia e Farmacoterapia; Reações adversas a 
medicamentos; Interações medicamentosas; Farmacocinética: princípios gerais e aplicações clínicas; Farmacologia e farmacoterapia 
nas doenças infecciosas bacterianas, virais e fúngicas; Farmacologia e farmacoterapia nas doenças do sistema cardiovascular; 
Farmacologia e farmacoterapia nas doenças neoplásicas; Farmacologia e farmacoterapia da dor e da inflamação; Farmacologia e 
farmacoterapia nos distúrbios da coagulação; Farmacologia do sistema nervoso central, autônomo e periférico; Segurança do processo 
de utilização de medicamentos; Produtos para a saúde relacionados com o preparo, administração e descarte de medicamentos; 
Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes; Política Nacional de Assistência Farmacêutica; Assistência Farmacêutica na Atenção 
Básica; Atenção de média e alta complexidade. LEIS nº- 3.820/60; 5.991/73; DECRETOS nº- 74.170/74 (Controle Sanitário e Comércio 
de Drogas) e 85.878/81 (Estabelece normas para execução da Lei nº 3.820); PORTARIAS ANVISA e suas atualizações: nº- 344/98 
(medicamentos psicoativos), 801/98 e nº 802/98 (controle de fiscalização da cadeia de produtos farmacêuticos); Código de Ética da 
Profissão Farmacêutica, contido na Resolução 290/96 do Conselho Federal de Farmácia; RESOLUÇÕES DO GOVERNO FEDERAL: 
RDC 33/2000 - farmácias de manipulação; Res. SES 536/93 - posto de medicamentos; Res. SES 307/99 - licenciamento de farmácias e 
drogarias; Res. ANVISA 328/99 - Boas Práticas de Dispensação; RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA: 
Fiscalização: 258/94 e 363/01; Farmácia homeopática: 319/97 e 335/98; Farmácia hospitalar: 300/97; Farmácias e Drogarias: 261/92, 
272/95, 288/96, 292/96, 308/97, 357/01 e 349/00; Distribuidora de medicamentos: 365/01; Laboratórios de Análises Clínicas: 271/95, 
279/96, 295/96, 296/96, 359/01, 303/97, 306/97; Indústria: 387/02; Âmbito Profissional: 236/92; Registro de Títulos de Especialista: 
267/95 e 340/99; Múltipla Responsabilidade Técnica: 267/95; "Drugstore": 334/98; Responsabilidade Técnica: 378/02; Registro de 
estabelecimentos e inscrição profissional: 276/95; 336/99 e 356/01; RESOLUÇÕES DA ANVISA: 327/99 (altera autorização especial 
para empresas de medicamentos), 329/99 (institui roteiro de inspeção para transportadoras de produtos farmacêuticos e farmoquimicos 
a serem observados pelos órgãos de vigilância sanitária em todo o território nacional) e 391/99 (aprova o regulamento técnico para 
medicamentos genéricos).   
 
FISCAL DE OBRAS E FISCAL DE POSTURAS 
Conhecimentos Específicos:Conhecimentos básicos sobre fiscalização: competência para fiscalizar, ações fiscais, diligências, 

licenciamento, autorização, autos de infração, multas e outras penalidades, recursos. Conhecimentos básicos sobre a legislação 
municipal relativa ao cargo: Lei Orgânica do Município. Código de Obras do Município, Código Municipal de Posturas e legislação 
complementar. Posturas públicas do Município quanto à segurança nas vias públicas, poluição sonora, poluição visual e conveniências 
em relação às atividades comerciais e industriais. Instalação de canteiros de obras. Obras de terra: escavações, escoramentos de 
valas, aterros, compactações de terrenos e de valas, cortinas de contenção e muros de arrimo. Tipos de fundações para edificações. 
Execução de cimbramentos para obras de concreto armado e execução de alvenarias de blocos e de tijolos. Noções de urbanismo; 
conceito de logradouro público; alinhamento e cotas; parqueamento e estacionamento; noções sobre aferição de pesos e medidas, 
comércio ambulante, cortes de árvores, queimadas. Bens Públicos. Desapropriação. Agentes públicos. Responsabilidade dos Agentes 
Públicos. Crimes contra a administração pública Sugestões Bibliográficas: Lei Orgânica do Município. Código de Obras do Município, 

Código Municipal de Posturase livros que abrangem o tema proposto. 
 
 
FISCAL SANITÁRIO 
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Conhecimentos Específicos:NoçõesdeSaúdePública: Organização dosServiços deSaúde doBrasil;ModeloAssistencial 

eFinanceiro;PolíticaNacionalde Humanização;ConstituiçãodaVigilânciaSanitárianoBrasil;Epidemiologia–Controlede 
Zoonoses(Leptospirose,Leishmaniose visceralcaninaehumana,Dengue,Esquistossomose).VigilânciaSanitária:Noçõesde 
VigilânciaSanitária;BoasPráticasde 
FabricaçãoparaServiçosdeAlimentação;ProcessoAdministrativoMunicipal;CompetênciasdoFiscalSanitárioouAutoridade Sanitária. 
SugestõesBibliográficas: ConstituiçãoFederalde1988–TítuloIII,CapítuloIISeçãoII,Artigo196a200;Lei8.080de19/09/90–SUS;Lei8.142de 

28/12/90 -ParticipaçãodaComunidadenaGestãodoSUS;PolíticaNacionaldeHumanizaçãodoSUS;Fundamentosda VigilânciaSanitária–
ROZEFELD, Suely,CDD 20ª Edição(página 15a 40);Guia deVigilânciaEpidemiológica,Brasília,6ª Edição, 
2005;Lei13.317,24desetembrode1999–CódigoEstadualdeSaúdeRDC216.15desetembrode2004-Regulamento TécnicodeBoasPráticas 
paraServiços deAlimentação;Código Sanitário – Lei Complementar nº 33, Lei de nº 1674/2003, Lei 1755/2006.  

 
MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS 
Conhecimentos Específicos:Motor, Transmissão, Suspensão, Sistema elétrico, Sistema de direção, Freios, Injeção eletrônica, 

Carroceria. Fundamentos do funcionamento de motores de combustão interna. Sistemas de ignição. Bombas de combustível. Velas de 
ignição. Lubrificação. Rolamentos. Direção hidráulica. Normas de higiene e segurança do trabalho.  Sugestões Bibliográficas: Livros que 

abrangem o tema proposto. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Conhecimentos Específicos: 1. Epidemiologia: Introdução; o método epidemiológico; Epidemiologia descritiva. Epidemiologia 

analítica; 2. Noções de demografia e estimativas de populações; Componentes ecológicos das doençastransmissíveis; Interrelações 
agente-hospedeiro-ambiente; Fontes de infecção; 3. Mecanismos de transmissão; 4. O processo epidêmico; Programa de combate às 
doenças; Modelos de estudos epidemiológicos das zoonozes; Epidemiologia das doenças transmitidas por veículo comum; 5. Doenças 
bacterianas: Introdução; Gênese e desenvolvimento das doenças infecciosas bacterianas: esptreptococcias, estafilococcias, mamites, 
Bruceloses, corinebacterioses, tuberculoses, campilobacterioses, salmonelas, colibaciloses, carbúnculo, sintomático, leptospirose, 
botulismo; 6.Doenças por vírus, clamídias e micoplasmas: Introdução; aspectos imunológicos e desenvolvimento das doenças: raiva, 
febre aftosa, varíola, leucose bovina, clamidioses, anaplasmoses, peste suína clássica; 7. Doenças parasitárias e Micóticas: Introdução; 
parasitoses do trato intestinal e outros órgãos abdominais; dictiocaulose e metastrongilose; babesioses; eimerioses; tricomonoses, 
tripanossomíases; leshmanioses; toxoplasmoses; ectoparasitoses; micoses; 8. Saneamento: A água e sua importância higiênica; 
aspectos qualitativos e quantitativos das fontes de abastecimento. Epidemiologia das doenças. de veiculação hídrica; 9. Aspectos 
sanitários da construção de poços rasos; 10. Exame bacteriológico da água; 11. Tratamento da água destinada aos animais 
domésticos; 12. Solo e sua significação higiênica; 13. Ar e sua significação higiênica; 14. Destino de resíduos orgânicos no meio rural; 
15. Desinfetantes e métodos de desinfecção; 16. Controle de roedores; 17. Produção e controle de produtos biológicos: Introdução, 
vacinas e antígenos usados no Brasil; 18. Planificação em saúde animal: Legislação sanitária; 19. Planificação em saúde animal; 20. 
Tecnologia de leite e produtos derivados: Introdução; leite, conceito, classificação, composição e propriedades organolépticas; 21. 
Fatores de variação na composição do leite e derivados; 22. Valor nutritivo do leite; 23. Leites anormais; 24. Tipos de leite de consumo; 
25. Produção higiênica do leite; 26. Métodos de conservação e tratamento do leite; 27. Limpeza e desinfecção na indústria de laticínios; 
28. Princípios de tecnologia dos produtos derivados do leite; 29. Inspeção de leite e produtos derivados: Introdução: flora normal e 
contaminante; 30. Utilização de microorganismo na industrialização do leite; 31. Doenças transmissíveis ao homem pelo consumo do 
leite e derivados; 32. Famílias lactobacteriaceas e enterobacteriaceas: características e propriedades culturais; 33. Leveduras no leite e 
derivados; 34. Microbiologia e inspeção sanitária do leite de consumo – Leites A, B, C, Microbiologia e inspeção de creme e da 
manteiga. 35. Microbiologia e inspeção dos queijos; 36. Inspeção de carnes e produtos derivados: Introdução: animais de abate; 37. 
Objetivos e técnicas de inspeção; 38. Exigências regulamentares nas edificações e instalações de matadouros, frigorífico e outros; 39. 
Inspeção ante mortem, processos de matanças, exigências regulamentares; 40. Inspeção post mortem, linha de inspeção e cuidados 
higiênicos, parasitoses e infecção dos animais de abate, transmissíveis ao homem pela ingestão de carne; 41. Contaminação 
microbiana das carnes; 42 Identificação e inspeção das carnes anormais, de conservadores, de produtos gordurosos e conservas 
enlatadas embutidos; 43. Tecnologia de carnes e produtos derivados: Introdução; 44. Estabelecimentos industriais de carnes e produtos 
derivados; 45. Edificações instalações e regulamentação; 46. Abastecimento de água. Matadouro frigorífico: operações básicas; 47. 
Aproveitamento da carcaça; 48. Processamento da carcaça; 49. Inspeção sanitária de aves, ovos, pescado e mel; 50. Aves: alterações 
e regulamento da inspeção; 51. Ovos e mel: classificação e inspeção; 52. Pescado: características; 53. Regulamentação da inspeção; 
54. Legislação: Defesa sanitária animal; 55. Fiscalização da indústria, do comércio, da utilização, e transporte de produto de uso 
veterinário. SugestãoBibliográfica: Guerrin,i Anita, Experimenting with Humans and Animals– From Galen to Animal Rights, The Jonhs 

Hopkins University Press, 2003. Hubscher, Ronald, LesMaîtresdesBêtes– LesVétérinairesdanslaSociétéFrançaise (XVIII-XX Siècle), 
ÉditionsOdile Jacob, 1999.Laszlo, Pierre, Qu’est-cel’alchimie?, Hachette Livre, Paris, 1996 Lyons, A. S. e Petrucelli R. J; Medicine– 
AnIllustratedHistory, Abradale Press, 1987.Margotta, Roberto, História Ilustrada da Medicina, Livros e Livros, 1996. Ordem dos Médicos 
Veterinários, ―Estatuto da Ordem dos Médicos Veterinários‖, 1991. Lei Federal 5.550: 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=118549 e demais livros que abrangem o programa 
 
NUTRICIONISTA 
Conhecimentos Específicos:Condições sanitárias e higiênicas do Serviço de nutrição. Planejamento da alimentação complementar. 

Alimentação do pré- escolar. Alimentação do escolar. Avaliação nutricional de crianças. Educação nutricional. Nutrição básica: 
carboidratos, proteínas e lipídeo, digestão, absorção, transporte, metabolismo e excreção, classificação, função, recomendações e 
fontes. Minerais e vitaminas: função, recomendação. Água, eletrólitos, fibras: conceito, classificação, função, fontes e recomendações. 
Terapia nutricional nas patologias cardiovasculares, do sistema digestivo, endócrinas e do metabolismo renal, nas alergias e tolerâncias 
alimentares, na desnutrição protéico energética. Epidemiologia nutricional, determinantes da desnutrição, obesidade, anemia, 
hipovitaminose. Nutrição materno infantil, leite humano, composição. Terapia nutricional na gestação e lactação, na infância e demais 
grupos etários. Avaliação nutricional: conceitos e métodos no primeiro ano de vida e demais grupos etários. Técnicas dietéticas: 
conceito, classificação e característica: pré-preparo e preparo de alimentos. Administração em serviços de alimentação: planejamento, 
organização, coordenação e controle de unidades de alimentação e nutrição. Política Nacional de Alimentação e Nutrição;Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) / SEGURANÇA ALIMENTAR; Avaliação do Estado Nutricional e do Consumo de Alimentos 



21 
 

Indicadores Antropométricos, Curvas e Padrões de Referências Conhecimentos básicos sobre terapia nutricional enteral e 
parenteral.Sugestões Bibliográficas: Nutrição e Metabolismo: CAMINHOS DA NUTRICAO E TERAPIA NUTRICIONAL. Da Concepção à 
adolescência. Editora Guanabara Koogan Jacqueline Pontes Monteiro e José Simon Camelo Júnior. Nutrição da gestação ao 
envelhecimento. Editora Rúbio. Márcia Regina Vitolo.Epidemiologia nutricional. Editora Atheneu. Gilberto Kac. Página 113. Nutricao 
clínica. Estudos de casos comentados. Sônia TucunduvaPhilippi. Editora ManoleNutrição humana. Editora Guanabara Koogan. Jim 
Mann e A. Stewart Truswell. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS  
Conhecimentos Específicos:Código de Trânsito Brasileiro: Regras Gerais de Circulação: Normas Gerais de Circulação e Conduta; 

Regra de Preferência; Conversões; Dos Pedestres e Condutores não Motorizados; Classificação das Vias. Legislação de Trânsito: Dos 
Veículos; Registro, Licenciamento e Dimensões; Classificação dos Veículos; Dos equipamentos obrigatórios; Da Condução de 
Escolares; Dos Documentos de Porte Obrigatório; Da Habilitação; Das Penalidades; Medidas e Processo Administrativo; Das Infrações. 
Sinalização de Trânsito: A Sinalização de Trânsito; Gestos e Sinais Sonoros; Conjunto de Sinais de Regulamentação; Conjunto de 
Sinais de Advertência; Placas de Indicação. Direção Defensiva: Direção Preventiva e Corretiva; Automatismos; Condição Insegura e 
Fundamentos da Prevenção de Acidentes; Leis da Física; Aquaplanagem; Tipos de Acidentes. Primeiros Socorros: Como socorrer; ABC 
da Reanimação; Hemorragias; Estado de Choque; Fraturas e Transporte de Acidentados. Noções de Mecânica: O Motor; Sistema de 
Transmissão e Suspensão; Sistema de Direção e Freios; Sistema Elétrico, Pneus e Chassi. Sugestão Bibliográfica: BRASIL, Lei 9503 

de 23 de setembro de 1997 Livros e apostilas referentes às Regras Gerais de Trânsito. 
 
PROFESSOR II DE ARTES 
Conhecimentos Específicos:Currículo e construção do conhecimento. Parâmetros Curriculares Nacionais; Os projetos de trabalho: 

teoria e prática, interdisciplinaridade, globalização do conhecimento. O trabalho pedagógico na escola: gestão do processo educativo, 
planejamento e organização do trabalho pedgógico, métodos e técnicas, avaliação. As avaliações sistêmicas: Prova Brasil, SAEB, 
Provinha Brasil, ENEM, SIMAVE, o IDEB. Arte como conhecimento. Arte e educação. Trajetória histórica do ensino de arte no Brasil e 
suas questões e perspectivas atuais. O ensino de arte no currículo escolar e a legislação. Objettivos gerais e específicos do ensino de 
arte no ensino fundamental. Conteúdos de arte no ensno fundamental. Critérios para seleção de conteúdos. Métodos e estratégias de 
ensino em arte. Projetos de trabalho. Planejamento de ensino em arte. A organização do tempo e do espaço na prática docente do 
ensino de arte. Critérios de avaliação de aprendizagem em arte. Bibliografia sugerida:ÁLVARES MÉNDEZ, J. M. Avaliar para conhecer, 
examinar para excluir. Porto Alegre: Artmed, 2002. BARBOSA, A.Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 2003. BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 2005. BARBOSA. A. Mae Arte-educação: 
leitura no subsolo. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002. BRASIL. Avaliação da educação Básica. Avaliações sistêmicas / Prova Brasil, SAEB, 
Provinha Brasil, ENEM, IDEB – MEC/INEP: http://www.inep.gov.br BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 
9.394, de 20 de dezembro de 1996.BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (e atualizações). BRASIL. Ministério da 
Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
arte. Ministério da Educação e do Desporto, cretaria de Educação Fundamental - Brasília: MEC/SEF, 1998. 5a a 8a séries. DUARTE 
JÚNIOR. João-Francisco. Fundamentos estéticos da educação. 2 ed. Campinas: pirus, 1988. FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: 
um ensaio sobre música e educação. 2. ed. São Pao: UNESP/Rio de Janeiro: Funarte, 2008. GANDIN, Danilo e CRUZ, Carlos Henrique 
C. Planejamento na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2006. HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projetos de 
trabalho. Porto Agre: Artes Médicas Sul, 2000. PENNA, Maura (Coord.). É esse o ensino de arte que queremos? Uma análise das 
propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais. João Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2001. Disponível em: 
<http://www.cchla.ufpb.br/pesquisarte/Masters/e_este_o_ensino.pdf> PORCHER, Louis. Educação artística: luxo ou necessidade. São 
Paulo: Summus, 1982. SEE/MG. Proposta Curricular. Arte. Educação básica, 2005 – CBC. Disponível em: 
<http://crv.educacao.mg.gov.br> 
 
PROFESSOR II DE CIÊNCIAS 
Conhecimentos Específicos: Biologia e Princípios de Ecologia; Vida e composição química dos seres vivos; Vida e energia; Ecologia: 

conceitos fundamentais; Fluxo da matéria e energia. Ciclos biogeoquímicos, sucessão ecológica e desequilíbrios ambientais; 
Ecossistemas e população; Relações entre os seres vivos; Conquistas tecnológicas e qualidade de vida; Desenvolvimento sustentável. 
Origem da vida e biologia Celular; Origem da vida; Citologia; Embriologia e histologia animal; Embriologia animal; Histologia animal; Os 
seres vivos; Sistema de classificação; Os seres vivos e os vírus: Reino Monera; Reino Protista; Reino Fungos; Reino Plantae; Reino 
Animália. O ser humano: Evolução; Fisiologia; Saúde. Genética: Genética e a Primeira lei de Mendel; Polialelia; A segunda lei de 
Mendel; Genética pós Mendel. Biologia Molecular: síntese de proteína e engenharia genética. Evolução: Conceitos e evidências; Teoria 
sintética da evolução e a genética de populações. Química: Estrutura da matéria; Classificação dos elementos químicos; Ligações e 
reações químicas; Funções químicas; Física: Movimento e força; (Mecânica); Trabalho e máquinas; Energia; Calor e som; Luz e 
sistemas ópticos; Eletricidade e magnetismo. Favorecer a compreensão da biodiversidade e dos fenômenos naturais, relacionando-os 
às interferências causadas pela ação humana, a partir de uma postura investigativa e crítica. Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Ciências. Sugestões Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Ciências. Brasília: MEC/SEF, 1998. GEWANDSZNAJDER, F. Sexo e reprodução. São Paulo: Ática, 2000. 
GEWANDSZNAJDER, F.; CAPOZOLI, U. Origem e história da vida. São Paulo: Ática,1994. GRUPO APEC. - Ação e Pesquisa em 
Ensino de Ciências. Por um novo currículo de ciências voltado para as necessidades de nosso tempo. Presença Pedagógica. Belo 
Horizonte, vol9, n.51, p.43-55, mai./jun, 2003. GRUPO APEC. Construindo Consciências, 5 vol. (Coleção de Ciências para o Ensino 
Fundamental e livro de Assessoria Pedagógica). São Paulo: Scipione, 2009. LIMA, Maria Emília C. C. e BRAGA, Selma A. M. AGUIAR 
Jr., Orlando. Aprender Ciências: um mundo de materiais- livro do aluno e livro do professor. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004. 21 
 
PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO FÍSCA 
Conhecimentos Específicos:1.Concepções e História da Educação Física - Análise da história da Educação Física Escolar e suas 

diferentes abordagens e concepções pedagógicas que estruturam o ensino nos conteúdos da Educação Básica. 2. Desenvolvimento e 
Aprendizagem Motora – Conhecimento dos estágios e dos mecanismos que influenciam no fenômeno de desenvolvimento motor, do 
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nascimento à maturidade, e suas implicações na educação física e no esporte. 3. Fundamentos de biologia, bioquímica, fisiologia, 
cinesiologia e biomecânica – 23 Metabolismo energético e sua regulação por meio da água, carboidratos, lipídios, proteínas e suas 
aplicações nos diversos sistemas relacionados ao movimento humano. Principais mecanismos fisiológicos dos sistemas nervoso, 
respiratório, cardiovascular, endócrino, gastrintestinal, reprodutor e renal. Análises cinesiológicas qualitativas e quantitativas do corpo 
humano em movimento natural e esportivo, baseadas em conceitos anatômicos e biomecânicos. Mecânica do movimento humano pela 
análise quantitativa de tarefas aplicadas, dos métodos de medição, aquisição, processamento e análise de dados. 4. Pedagogia na 
Educação Física e Cultura Escolar - A Educação Física e seus vínculos com a sociedade brasileira relativos aos aspectos sócio-
históricos e educacionais. Fundamentos teóricos e das práticas pedagógicas aplicadas ao campo da Educação Física. O esporte e o 
sistema midiático e suas implicações no ato de ensinar.5. Educação Física e Saúde – O papel social e educacional da atividade física 
como um instrumento de promoção da saúde, do bem-estar físico, psicológico e social do indivíduo. Análise dos conceitos de atividade 
física, qualidade de vida e saúde (Epidemiologia).6. Dança, Esporte, Recreação e Lazer – A história e fundamentos esportivos, das 
técnicas de iniciação e dos processos de ensino/aprendizagem, como conteúdo da Educação Física e suas implicações como esporte. 
Trabalho com o lúdico, manifestações folclóricas, culturais de forma a apresentar ao aluno que se encontra no meio educacional, o 
desenvolvimento da consciência corporal e do movimento em toda a sua plenitude, favorecendo assim, às diversas manifestações de 
expressões na área da atividade física com a visão de promoção, prevenção e preservação da saúde objetivando a qualidade de vida 
ativa de seus beneficiários. 7. Legislação, estrutura e funcionamento do ensino – A evolução da instituição escolar no Brasil e a 
organização da Educação Básica em conformidade com as disposições legais e políticas da Educação Nacional vigente. Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Leis e Diretrizes Básicas de Ensino e Plano Curricular Nacional. 8. Currículo e Avaliação – Educação 
Inclusiva – Projeto Político Pedagógico – O processo pedagógico: planejamento, desenvolvimento e avaliação. 9. CBC – Currículo 
Básico Comum aplicado a cada disciplina do 6 ao 9 ano. Sugestões Bibliográficas: BIZZOCCHI, Carlos ―Cacá‖. O voleibol de algo 
nível: da iniciação à competição. Barueri, SP: Manole, 2004. DE ROBERTIS, EMF – HIB, 2001, Bases da Biologia Celular e Molecular 
Editora Guanabara, 3a ed ou posterior. JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2000. Biologia Celular e Molecular. Editora Guanabara, 7a ed ou 
anterior. GRECO, P.J. eBenda, R.N. (organiz.) Iniciação Esportiva Universal- 1- Da aprendizagem motora ao treinamento técnico. Ed. 
UFMG, Belo Horizonte, 1998. GUERRA, M. Recreação e lazer. 5. ed. Porto: Alegre Sagra-DC, Luzatto, 1996. GUYTON, A. C. Tratado 
de Fisiologia médica. 9º, 10º, e 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan LE BOULCH, J. Educação Psicomotora: a psicocinética na 
idade escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. MAGILL. R. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. Edgar Bluche, São Paulo, 
1984. MEC, Parâmetros curriculares nacionais - Educação Física - 1ª a 4ª série - ensino fundamental. Brasília, 1997. McARDLE, W.D., 
KATCH, F.I., KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício - Energia, nutrição e desempenho humano. 4. ed., Interamericana, Rio de Janeiro, 
1998. SCHMIDT, R.ª Aprendizagem e performance motora. Dos princípios à prática. São Paulo: Ed. Movimento, 1993. SANTIN, S. 
Educação Física: temas pedagógicos. Est. ESEF/UFRGS, Porto Alegre, 1992. SOARES, C.L.; Taffarel, C.N.Z.; Varjal, E.; Filho, L.N.; 
Escobar, M e Bracht, V. Metodologia do ensino de Educação Física - coletivo de autores. Ed.Cortez, 1992. SOUZA, E. S. e Vago, T.M. 
(org.) Trilhas e partilhas - Educação Física escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: Editora Cultura, 1997. TANI, G. Manoel; 
Kokobun, E e Proença. Educação Física Escolar. São Paulo: Edusp/EPU, 1988. WEINECK, Erlangen J. Futebol total: o treinamento 
físico no futebol. [Tradução Sérgio Roberto Ferreira Batista]. Garulhos, SP: Phorte Editora, 2004. 
 
PROFESSOR II DE ENSINO RELIGIOSO 
Conhecimentos Específicos: Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Fundamental: conhecimento religioso; Ensino Religioso 

nos ciclos. O Ensino Religioso nas leis de ensino a partir da concepção religiosa; currculo: pressupostos; objetivos; interdisciplinaridade; 
concepção; correlação da disciplina na área de conhecimento da educação religiosa; metodologia e didática; avaliação. Ética. Respeito 
mútuo. Justiça. Solidariedade. Diálogo. Desenvolvimento moral. Caracterização histórica das tradições das grandes religiões 
(hinduísmo, budismo, judaísmo, cristianismo e islamismo) nos seguintes registros: crenças, livros sagrados, lugares sagrados e de 
oração, gestos e ritos, festas religiosas, fundadores, organização institucional, valores éticos, símbolos sagrados. Bíblia Sagrada. 
Sugestões Bibliográficas: ALVES, Rubens. O que é Religião. 7. ed. São Paulo: Loyola, 2006.  BOFF, Leonardo. Saber Cuidar - ética 

do humano – compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 2000. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Ensino Fundamental. 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Religioso. Brasília: MEC/SEF, 1998. CARON, Lurdes (Org) e equipe do GRERE. O Ensino 
Religioso na nova LDB. Petrópolis: Vozes, 1997. FIGUEIREDO, Anísia de Paula. Ensino Religioso: perspectivas pedagógicas. 
Petrópolis: Vozes, 1995. FORUM NACIONAL PERMANENTE DO ENSINO RELIGIOSO. Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino 
Religioso. 5. ed., São Paulo: Ave Maria, 2001. GONÇALVES FILHO, Tarcizo. Ensino Religioso e formação do ser político. Uma 
proposta para a consciência de cidadania. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
PROFESSOR II DE GEOGRAFIA 
Conhecimentos Específicos:1.A linguagem geográfica. Sistema de localização e representação cartográfica.. As habilidades básicas 

do raciocínio geográfico: localização, orientação e representação espacial. As linguagens da interpretação geográfica. 2. Os grandes 
conjuntos paisagísticos do globo terrestre - Os elementos naturais na estruturação da paisagem. Relação sociedade/natureza e 
problemas ambientais. 3. Produção e organização do espaço - População: crescimento e mobilidade espacial. Os recursos minerais e a 

economia. Recursos energéticos e recursos hídricos. Produção e organização do espaço urbano-industrial. O espaço agrário. O espaço 
da circulação e das redes. 4. Espaço,tecnologia , globalização e geopolíticas da globalização. 5. Espaço, território e poder. 6. 
Natureza,sociedade e questão ambiental .7. Organização do espaço brasileiro: elementos naturais, sociedade, economia, população, 
industrialização, urbanização - Características da natureza e da sociedade. As disparidades regionais. O Brasil no contexto mundial. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais : geografia / Secretaria de Educação Fundamental. 
Brasília : MEC/ SEF, 1998. 156 p. Sugestões Bibliográficas: LUCCI,ElianAlabi; BRANCO, Anselmo Lázaro; MENDONÇA, Cláudio. 
Geografia Geral e do Brasil .São Paulo : Saraiva ,2006 ( volume único) MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina .Geografia – A 
construção do mundo – Geografia Geral e do Brasil .São Paulo : Moderna , 2005 ( volume único) MOREIRA, Igor. Espaço Geográfico. 

Editora Ática, 1998. ROSS, J. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Ed. da Universidade de São Paulo. 1995. SENE, Eustáquio e 
MOREIRA, João Carlos. Espaço Geográfico e Globalização. São Paulo: Editora Scipione, 2006 (volume único) Qualquer publicação que 
contenha a matéria acima relacionada. 
 
 
PROFESSOR II DE HISTÓRIA 
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Conhecimentos Específicos: História geral: O sistema feudal: origens, características e decadência. O papel da Igreja na sociedade 

medieval. O renascimento comercial e urbano: origens, crescimento demográfico, surgimento da burguesia, as rotas comerciais.O 
Renascimento.A Reforma. A Revolução Industrial e as transformações sociais e políticas na Europa Ocidental. O Iluminismo. A 
expansão marítima e comercial e a posse da América pelos europeus.Revoluções liberais – Americana e Francesa. O governo de 
Napoleão. O processo de independência das colônias latino-americanas.A construção dos estados nacionais da América 
Latina.Conjunturas internacionais: a I Guerra Mundial, a Revolução Russa, o totalitarismo, o fascismo, a II Guerra Mundial, a Guerra 
Fria, e as repercussões na América Latina . Conflitos no mundo atual. História do Brasil:Desenvolvimento da colonização: apogeu e 

crise da colônia.Os movimentos precursores de independência. A independência: política joanina, separação definitiva. Brasil Império: 
Primeiro Reinado, Regência, Segundo Reinado. Revoltas do período regencial. O longo processo da abolição da escravatura e a crise 
da monarquia.O Brasil Republicano e o Mundo Contemporâneo _ séculos XX e XXI : Primeira República e o sistema político oligárquico. 
A Era Vargas.O 27 populismo. O golpe de 1964 e o regime militar no Brasil.A luta pela abertura política e a República Brasile ira hoje As 
novas relações econômicas e políticas – a Globalização e o Mercosul.O Brasil no contexto do mundo atual. Sugestões Bibliográficas: 
1.CAMPOS, Flávio de ; MIRANDA, Renan Garcia.. A Escrita da História . São Paulo : Escalada Educacional , 2009.(volume único) 2. 
COTRIM,Gilberto.História Global – Brasil e Geral . São Paulo : Saraiva, 2006. 3. PAZZINATO, Luiz Alceu ; SENISE, Maria Helena 
Valente. História Moderna e Contemporânea. São Paulo :Ática. 1997.(volume único). 4.SCHMITD,Mário Furley. Nova História Crítica 
.São Paulo: Nova Geração , 2007.(volume único). 
 
PROFESSOR II – INGLÊS 
Conhecimentos Específicos: Compreensão de textos: textos de diversos tipos, de padrão contemporâneo, e provenientes de diversas 

fontes e níveis de dificuldade. Prefixes and Sufixes.Passive voice.Reported Speech.Comparatives / Superlatives. Verb Tenses. Relative 
Pronouns.Modal AuxiliaryVerbs.Personal Pronouns.Possessive Adjectives and Pronouns.Definite and Indefinite Pronouns.Conditional 
Sentences.False Friends. Quantifiers: much/ many; very/very much; so/so much/ so many; too/too much/ too many; enough. 
Prepositions. Discourse Markers. Special Difficulties: raise/rise; lay/lie; rob/steal; spend/waste; used to/to be used to; would rather/ had 
better; borrow/lend; lose/miss; remember/ remind; say/tell. Nounphrases, Verbphrases, PhrasalVerbs, PrepositionalPhrases, 
AdjectivePhrases, Nounclauses, Adjectiveclauses, Adverbial clauses. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua estrangeira. A língua inglesa e a educação para a cidadania e para a diversidade cultural. Modelo 
interacional de leitura. 33 Sugestões bibliográficas: ALEXANDER, L. Rightword, wrongword. London: Longman, 1995. ALMEIDA 
FILHO, J. Dimensões comunicativas no ensino de línguas. Campinas: Pontes, 1993. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua estrangeira /Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. BROWN, H. Principles of language learning and teaching.EnglewoodCliffs, NJ: Prentice Hall 

Regents, 1994. CELANI, M A A. As línguas estrangeiras e a ideologia subjacente à organização dos currículos da escola pública. S/d. 
GAMA, A. etalli. Introdução à leitura em inglês. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Editora Gama Filho, 2001. GIMENEZ, T. Transversalidade: 
educação para a cidadania na aula de LE, Mimeo, 2000. GIMENEZ, T.; JORDÃO, C.; ANDREOTTI, V. (orgs). Perspectivas 
Educacionais e o Ensino de Inglês da Escola Pública, 241 págs., Ed. Educat, S/d. GRADDOL, D. English Next. UK: British Council, 
2006. Disponívelem: http://www.britishcouncil.org/learning-researchenglishnext.htm. GREENBAUM, S.; QUIRK, R.A student's grammar 
of the English language.Pearson Education, 1973. HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching.London: Longman, 
2006. HEWINGS, M. Advanced grammar in use.Cambridge University Press, 2005.KLEIMAN, A. Leitura: ensino e pesquisa. 2ª ed. 
Campinas, Pontes, 1989. MICHAEL, S. Practical English Usage. Oxford University Press, 2005.MOITA LOPES, L. P. da.Oficina de 
lingüística aplicada: A natureza social e educacional dos processos de ensino/aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado de Letras, 
1996. MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. NUTTAL, C. Teaching reading skills in a 
foreign language.Chicago: Heinemann English Language Teaching, 1996. PAIVA, V. L. M. de O e. Cultural Imperialism. Estudos 
Germânicos. Belo Horizonte: Departamento de Letras Germânicas, UFMG. Ano VI, dez./1985. p. 433-451. PENNYCOOK, A. Global 
Englishes and Transcultural Flows, Routlege, 2007. PENNYCOOK, A.The cultural politics of English as an international 
language.London: Longman, 1994. RICHARDS, J. Methodology in language teaching: an anthology of current practice. Cambridge: 
Cambridge University Presss: 2002. RICHARDS, J. The language teaching matrix.Cambridge: Cambridge Universtity Press, 1990. 
SPRATT, M. English for the teacher. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. VINCE, M, Advanced language practice, with key, 
Oxford : Heinemann English Language Teaching, 1994. 
 
PROFESSOR II-LÍNGUAPORTUGUESA 
Conhecimentos Específicos:O professor de língua portuguesa deve considerar a língua como forma de interação verbal por meio de 

textos orais e escritos de diversos gêneros, enfatizando as práticas de produção de textos e leitura. Gêneros textuais e domínio 
discursivo: 1. Contexto de produção, circulação e recepção textual. 2. Texto, textualidade e textualização. 3. Textualização dos 
discursos: narrativo, descritivo, de relato, expositivo, injuntivo e argumentativo (organização textual, fases ou etapas, coesão verbal e 
nominal, conexão textual, organização lingüística dos enunciados) 4. Língua, discurso e interação: vozes do texto, modalização e 
argumentatividade, marcas de subjetividade. 5. Suportes textuais (organização, público -alvo, credibilidade). 6. Perigrafia de livros 
literários e não-literários. 7. Variedade lingüística. 8. Língua falada e escrita. 9. Interação literária. 10. O ensino de literatura na escola. 
11. Práticas de letramento escolar: leitura e de produção textual. 12. Estratégias e habilidades em leitura e escrita Sugestões 
Bibliográficas:BORTONI-RICARDO, Stela Maris. Educação em língua materna: a sociolingüística na sala de aula. São Paulo: 

Parábola, 2004. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Língua Portuguesa. 5ª a 8ª séries. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. DIONÍSIO, Ângela Paiva. Gêneros multimodais e multiletramento. In: KARWOSKI, Acir Mário et al. (org.) 
Gêneros Textuais – reflexões e ensino. 2. ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. DOLZ, Joaquim. Produção escrita e 
dificuldades de aprendizagem. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2010. KOCH, Ingedore V.; Elias, Vanda. M. Ler e compreender os 
sentidos do texto. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2006. PAIVA, Aparecida; MARTINS, Aracy; PAULINO, Graça, VERSIANI, Zélia (orgs.) 
Literatura e letramento – espaços, suportes e interfaces – o jogo do livro. Ceale/Autêntica, 2003. SOARES, Magda. Letramento e 
Alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, n. 25, p. 5-17, jan./abr. 2004. SOARES, Magda. 
Letramento: um tema em três gêneros. Autêntica, 1998. 
 
 
PROFESSOR II DE MATEMÁTICA 
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Conhecimentos Específicos:1. Linguagem básica dos conjuntos: Os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais. 

Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão; Potências de expoentes racionais. Radiciação. A reta numérica. 
Propriedades específicas de cada um desses conjuntos: Naturais: múltiplos e divisores, fatoração, máximo divisor comum e mínimo 
múltiplo comum. Inteiros: múltiplos e divisores. Representação decimal dos números racionais e reais. 2. Linguagem algébrica: 
Equações e Inequações- Equações do 1º e do 2º graus. Raízes de produtos de polinômios do 1o e do 2o graus. Sistemas de equações 
do 1º grau, com duas variáveis. Inequações produto e quociente, envolvendo polinômios do 1º e 2º graus. Razões e Proporções- 
Proporcionalidade. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Regra de três simples e composta. 
Porcentagem, juros e descontos simples. Taxas compostas de juros e de desconto. Cálculo Algébrico-Operações com expressões 
algébricas. Identidades algébricas notáveis. Polinômios. Operações. Funções: Funções do 1o e do 2o graus. Raízes. Estudo de sinais. 
Gráficos. Gráfico de uma função real de variável real: intervalos de crescimento e/ou decrescimento, raízes, pontos de máximo/mínimo 
e variação de sinais da função. Matrizes - Matriz genérica, matriz quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, transposta e inversa. 
Igualdade e operações de matrizes Sistemas lineares: Equações lineares, sistemas de equações lineares e escalonamento. 
3.Linguagem Estocástica: Noções de análise combinatória e probabilidade -Problemas que podem ser resolvidos via listagens, 
diagrama de árvore ou pela utilização do Princípio Fundamental da Contagem.Probabilidade de um evento em um espaço amostral 
finito. Binômio de Newton. Triângulo de Pascal. Tratamento da Informação -Interpretação e utilização de dados apresentados em 
tabelas e/ou gráficos (segmentos, coluna, setores). Média aritmética e ponderada. 4. Linguagem geométrica: Geometria plana - Posição 
de retas no plano. Teoremas de Pitágoras e Tales. Polígonos. Polígonos regulares. Perímetro. Ângulos internos e externos. 
Congruência e semelhança de triângulos. Quadriláteros. Tipos, propriedades, perímetros e áreas. Circunferência e disco. Propriedades, 
perímetro e área. Ângulos na circunferência. Relações métricas e trigonométricas em triângulos retângulos. Áreas e perímetros de 
triângulos. Geometria sólida: Volumes de sólidos. Áreas total e lateral de figuras tridimensionais. Figuras tridimensionais e suas 
planificações. 5. Fundamentos da matemática: História e conteúdos conceituais específicos da matemática. 6. Matemática e ensino. 
Diferentes práticas pedagógicas no ensino da matemática Sugestões Bibliográficas: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de 

Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1998. CHEVALLARD, Yves; BOSCH, 
Marianna e GASCÓN, Josep. Estudar matemática: o elo perdido entre o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: ArtMed, 2001. 
D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Da realidade a ação - Reflexões sobre Educação e Matemática. São Paulo: Editora Summus Editorial, 1986.  
FIORENTINI, Dário (org.). Formação de Professores de Matemática - Explorando novos caminhos com outros olhares. Campinas: 
Mercado das Letras, 2003. LORENZATO, Sergi. Coleção: formação de professores - Para aprender matemática. Editora Autores 
Associados. São Paulo, 2006. SMOLLE, Kátia Stocco. DINIZ, Maria Ignez. Ler, escrever e resolver problemas. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 
 
TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL – CARGO EXCLUÍDO 
 
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 
Conhecimentos Específicos:Noções de ecologia e biodiversidade: principais conceitos de ecologia. Ciclos biogeoquímicos. Fatores 

limitantes a distribuição dos organismos na biosfera. Organização em nível de comunidade e população. Ecologia humana aplicada. 
Ecologia de populações. Uso e modo de apropriação e gestão dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Conflitos sócios 
ambientais do desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano e as políticas públicas. Ecologia do solo: Formação do solo. Perfil e 
horizontes do solo. Características físicas do solo, textura, estrutura, porosidade, permeabilidade, granulometria, cor, profundidade 
efetiva. Características químicas do solo. Solução do solo. Matéria orgânica do solo. Fontes de nutrientes. Conservação dos solos. 
Tipos de erosão e práticas de controle à erosão. Fontes e formas de poluição do solo. Poluição e preservação das águas: Classificação 
das águas; qualidade das águas; parâmetros de qualidade das águas. Parâmetros químicos das águas. Parâmetros biológicos das 
águas. Requisitos e padrões de qualidade. Poluição das águas. Fontes de poluição das águas. Conseqüências da poluição das águas. 
Principal impacto do lançamento de esgotos nos corpos d’água. Amostragem e análise de água. Sistema de abastecimento de água. 
Monitoramento da qualidade do ar: composição e estrutura da atmosfera, classificação dos poluentes. Poluentes atmosféricos, chuva 
ácida e efeitos da poluição atmosférica na saúde. Desmatamento e implicações globais. O efeito estufa. Monitoramento da qualidade do 
ar. Monitoramento de poluentes atmosféricos. Monitoramento de emissões e imissões. Elementos indicadores de poluição. 
Quantificação de fumaça de veículos automotores. Poluição e tratamento de resíduos sólidos: definições e conceitos sobre resíduos 
sólidos. Classificação dos resíduos sólidos segundo a ABNT. Reciclagem e minimização de resíduos. Tipos e classificações de resíduos 
(residencial, comercial, hospitalar, industrial, etc). Características físicas, químicas e biológicas de resíduos sólidos. Aspectos 
epidemiológicos. Componentes dos serviços de limpeza pública (limpeza de logradouros, acondicionamento, coleta, transporte, 
tratamento e disposição final). Tecnologia de tratamento e disposição final de resíduos sólidos (aterro sanitário, compostagem e 
Incineração).Gestão ambiental: estrutura gerencial e legislação ambiental. Gestão empresarial do meio ambiente. Legislação ambiental. 
Controles ambientais. Sistemas de gerenciamento ambiental. Gestão ambiental e sistemas com base na ISO 14.000. Auditoria 
ambiental. Programas de conscientização e educação ambiental. Tecnologias de gestão ambiental. Gestão e proteção das unidades de 
conservação. Tratamento de efluentes líquidos. Gestão da qualidade do ar. Monitoramento de resíduos sólidos. Legislação ambiental: o 
direito ambiental no Brasil. Fundamentos constitucionais de defesa e proteção do meioambiente. CF/88, capítulo VI, artigo 225, 
parágrafos e incisos. Leis ambientais e ordenamento jurídico na tutela ambiental. Leis 6938/81; 9605/98; 7347/81. As constituições 
brasileiras e o meio ambiente. Obrigações do poder público para o meio ambiente. Responsabilidade civil e criminal por danos ao meio 
ambiente. Normas ISO 14.000. Agenda 21. O Desenvolvimento Sustentável. Princípios fundamentais do direito do ambiente. 
Licenciamento ambiental.Unidades de conservação: Histórico da criação das unidades de conservação. Categoria de manejo. Estação 
ecológica. Reserva biológica. Parque nacional e estadual. Monumento nacional. Refúgio de vida silvestre. Reserva de fauna. Reserva 
de desenvolvimento sustentável. Área de proteção ambiental. Floresta nacional. Reserva extrativista. Como implantar uma unidade de 
conservação. Zoneamento nas unidades de conservação. Jardins zoológicos e botânicos.Sugestões Bibliográficas: MEURER, E.J. 

Fundamentos de Química dos Solos. Editora: Gênesis, 3º edição. Porto Alegre. 2006.BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; 
MIERZWA, J. C.; BARROS, M. T.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. Introdução à Engenharia 
Ambiental. 2º Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 318p. 2005.DAJOZ, R. Princípios de Ecologia. São Paulo: Ed. Artmed, 2005. 
CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 4ª Edição. São Paulo: Editora Cortez, 2008. SILVA, J. A. 
Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2008. SANTOS, L. M.M. Avaliação ambiental de processos industriais. 2º 
edição. Editora Signus. 140p. 2006. ROCHA, J.C., ROSA, A. H., CARDOSO, A. A. Introdução à Química Ambiental, 2a. Edição. Porto 
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Alegre: Bookman. 256p. 2009.DERÍSIO, J.C. Introdução ao controle de poluição ambiental. 3º Edição. São Paulo: Signus Editora, 2007. 
192p.DI BERNARDO, L. Métodos e técnicas de tratamento de água. São Carlos, 2005.SPERLING, M. von. Introdução à qualidade das 
águas e ao tratamento de esgotos. 3ª ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de 
Minas Gerais. 452p. 2009. BRASIL. Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938, de 31/08/81). GIANETTI, B.F.; ALMEIDA,C. Ecologia 
Industrial. São Paulo. Edgard Blucher. 2006.BECHARA, E. Licenciamento e Compensação Ambiental. Editora Atlas. 321p. 2009. 
NORMAS ABNT: NBR 10004, NBR 10005, NBR 10006, NBR 10007, NBR ISO14001. RESOLUÇÕES CONAMA 237/97 e 
001/86.RESOLUÇÃO CONSEMA 102/05. SANCHEZ, L.E. Avaliação de Impacto Ambiental – conceitos e métodos. São Paulo. Oficina 
de Textos. 2008.DIAS, R. Gestão Ambiental: Responsabilidade social e sustentabilidade. Editora Atlas. 2006.REIS, M. J. L. ISO 14000 – 
Gerenciamento Ambiental. São Paulo, Qualitymark. 1995.Legislação:Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81). Decreto 
Federal 88.351/83.Constituição Federal 1988, artigo 225, inciso IV.Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97. 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Conhecimentos Específicos: Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho: Histórico; 2. Leitura e Interpretação de Projetos 

Diversos - Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos, elétricos, telefônicos, de gás, hidráulicos, sanitários, mecânicos, especiais, 
e de prevenção e combate a incêndios. Símbolos e detalhes. Desenho Arquitetônico: planta de situação; planta baixa; especificações e 
símbolos; fachadas e detalhes. Escalas; 3. Segurança e Saúde no Trabalho nos Diplomas Legais Vigentes no País: Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988; Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; Normas Regulamentadoras de Segurança e 
Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria MTb 3.214, de 08 de junho de 1978, e suas alterações; Normas Regulamentadoras 
Rurais, aprovadas pela Portaria MTb 3.067, de 12 de abril de 1988, e suas alterações; Lei 7410, de 27 de novembro de 1985; Instrução 
Normativa, SSST/MTb No 1, de 11 de abril de 1994; Portaria N.º 4, de 6 de Fevereiro de 1992; Normas vigentes na ABNT referentes à 
Segurança e Saúde no Trabalho; Normas vigentes na FUNDACENTRO referentes à Segurança e Saúde no Trabalho; 4. Sistema 
Federal de Inspeção do Trabalho: Decreto 55.841, de 15 de março de 1965, e suas alterações; Lei 7855, de 24 de outubro de 1989, e 
suas alterações; Portaria MTb 3311, de 29 de novembro de 1989, e suas alterações; Portaria Interministerial MTb/SAF 6, de 28 de 
março de 1994, e suas alterações; Portaria MTb 549, de 14 de junho de 1995, e suas alterações; Instrução Normativa Intersecretarial 1, 
de 11 de março de 1994, e suas alterações; Instrução Normativa Intersecretarial 8, de 15 de maio de 1995, e suas alterações; Decreto 
4552, de 27 de dezembro de 2002, e suas alterações; 5. Segurança e Saúde no Trabalho – Normas Internacionais - OIT - Convenção 
81 - Inspeção do Trabalho (Decreto 95.461, de 11 de dezembro de 1987); Convenção 139 - Prevenção e Controle de Riscos 
Profissionais Causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerígenos (Decreto 157, de 2 25de julho de 1991); Convenção 148 - 
Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à Contaminação do Ar, ao Ruído, às Vibrações no Local de 
Trabalho (Decreto 93.413, de 15 de outubro de 1986); Convenção 155 - Segurança e Saúde dos Trabalhadores (Decreto 1.254, de 29 
de setembro de 1994); 6. Segurança e Saúde no Trabalho – Legislação da Previdência Social - Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
suas alterações; Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e suas alterações; Decreto 2.172, de 5 de março de 1997, e suas alterações. 
Decreto 2.173, de 5 de março de 1997, e suas alterações; Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, e suas alterações; 7. Higiene e 
Medicina do Trabalho - Agentes ambientais físicos, químicos e biológicos. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos 
ambientais. Análise de elementos insalutíferos e periculosos. Fisiologia do trabalho. Toxicologia. Doenças do trabalho. Epidemiologia 
geral. Epidemiologia das doenças profissionais no Brasil. Aspectos toxicológicos e sua prevenção. Primeiros socorros. Recuperação de 
acidentados; 8. Segurança e Saúde no Trabalho - Conceito de acidente do trabalho. Causas de acidentes do trabalho. Custos do 
acidente. Registro, análise e prevenção de acidentes do trabalho. Equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI/EPC). Análise e 
comunicação de acidentes do trabalho. Avaliação e controle de riscos profissionais. Medidas técnicas e administrativas de prevenção de 
acidentes; 9. Psicologia e Segurança do Trabalho - Bases do comportamento humano. Ajustamento no trabalho. Planos promocionais. 
Motivação e treinamento de pessoal. Aspectos psicológicos do acidente do trabalho; 10. Segurança do Trabalho referente a: 
Ferramentas manuais portáteis. Máquinas e equipamentos. Motores e bombas. Equipamentos de pressão. Soldagem e corte. Caldeiras 
e vasos sob pressão. Instalações e serviços em eletricidade. Cores e sinalização. Ventilação industrial. Segurança na construção civil; 
11. Ruídos - Fundamentos e controle. Ondas acústicas. Efeitos do ruído e vibrações no homem. Instrumentação para medições e 
análise de ruído. Isolamento de ruído. Acústica de ambientes fechados. Protetores auriculares. Unidades e grandezas; 12. Ergonomia - 
Histórico e definição. Aspectos sensoriais. Aspectos específicos de projetos e instrumentos. Aspectos motores e energéticos. A 
ergonomia e a prevenção de acidentes. Antropometria. Organização ergonômica do trabalho em ambientes de produção. Organização 
ergonômica do trabalho em ambientes de escritórios. L.E.R./D.O.R.T. Levantamento de peso; 13. Tecnologia e Prevenção no Combate 
a Sinistros - Segurança patrimonial. Legislação de segurança patrimonial. Prevenção e combate a incêndios. Sinistros; 14. Prevenção e 
Controle de Perdas – Fundamentos. Metodologia e controle de perdas. Controle de registros de acidentes. Análise de sistemas de 
perdas e desperdícios de materiais. Fatores econômicos do programa de prevenção de perdas. Acidentes fora do trabalho; 15. 
Segurança Industrial e Saúde - Prevenção e combate a incêndios. Explosão e explosivos. Calor e frio. Iluminação. Produtos químicos. 
Equipamentos de proteção individual (EPI’s). Equipamentos de proteção coletiva (EPC’s); 16. Proteção do Meio Ambiente. Poluição e 
poluentes. Fenômenos relativos a poluição atmosférica. Mudanças climáticas. Cenário ambiental nacional e internacional. Decreto 1413 
de 14 de agosto de 1975; Decreto 76389 de03 de outubro de 1975. Protocolo de Quioto. Sugestão Bibliográfica: ATLAS - Manuais de 

Legislação Atlas. Segurança e medicina do trabalho. 48.ed. São Paulo: Atlas, 2000. DELA COLETA, José Augusto. Acidentes de 
trabalho. São Paulo: Atlas, 1989. NORMAS REGULAMENTADORAS. Segurança e medicina do trabalho. 14.ed. São Paulo: Atlas, 1989. 
DE CICCO, F. M.; FANTAZZINI, M. L. Introdução à engenharia de segurança de sistemas. São Paulo: Fundacentro, 1988. 
HARRINGTON, H. James. Gerenciamento total da melhoria contínua. São Paulo: Makron Books, 1997. MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
Curso para engenheiros de segurança do trabalho. São Paulo: FUNDACENTRO, 1981. GOELZER, B. Estratégias para avaliação de 
exposição no ambiente de trabalho a contaminantes atmosféricos. São Paulo: Revista Cipa, 1993. MACINTYRE, Archibald J. Ventilação 
industrial e controle da poluição. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. VERDUM, R.; MEDEIROS, R. M. V. RIMA - Relatório de Impacto 
Ambiental. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1995. DEJOURS, Cristophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São 
Paulo: Cortez, 1987. GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 4.ed. Porto Alegre: Bookmam, 1998. 
IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1993. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
Normas relativas à prevenção e combate a incêndios e explosões. Rio de Janeiro. CAMILO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de 
prevenção e combate a incêndios. São Paulo: Ed. Senac, 1998. HANSSEN, C. A. Proteção contra incêndios no projeto. Porto Alegre: 
UFRGS, 1992. Leis citadas e suas alterações. 
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FORMULÁRIO PARARECURSO 

ComissãoSupervisoradoConcursodaPrefeituraMunicipaldeCarandaí/MGConcu
rsoPúblico–Editalnº001/2015 

Nomecompleto–Candidato:  

Nº deInscrição eCPF: 

Cargo: Datadenascimento: 

Marqueabaixo o tipo derecurso: 

 
(  )Edital (  )IndeferimentodopedidodeisençãodaTaxadeinscrição 
(  )Inscrições(erronagrafiadonome)  ( )Inscrições(omissãodonome–acrescentarXeroxboletoquitado)(  
)Inscrições(Errononº deinscrição) ( )Inscrições(errononºdaidentidadeouCPF) 
(  )Inscrições(erronanomenclatura docargo)( )Inscrições(indeferimentodeinscrição) 
(  )Local,sala,dataehoráriodeprova(erronolocale/oudata; erronadatae/ouhorário)(  
)GabaritodaProvaObjetiva ou dirigidadeMúltiplaEscolha(erronarespostadivulgada) 
(  )IndeferimentoLaudo Médico 
(  )Resultado(erronapontuaçãoe/ouclassificação) 
(  )Outro. Especificar_  

 

Digitarouescreveremletradeformaajustificativadorecurso,deformaobjetiva,emduasvias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localedata:——————————————————  ——/——/—— 
 

Assinatura:  
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ANEXO III – Vagas para Concurso Público daPrefeituraMunicipalde Carandaí(MG) – Edital nº 01/2015 

CÓDIGO CARGO REQUISITO/ESCOLARIDADE 
Nº 

VAGAS 

VAGAS 
DESTINADAS A 
CANDIDATOS 

COMDEFICIÊNC
IA 

VALOR 
VENCIMENTO 

(R$) 

VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
(R$) 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

PROVAS 
Nº 

QUESTÕES 

 
PESO DAS 
QUESTÕES 

01 Bibliotecário 
Nível Superior completo em Biblioteconomia, com 
registro no respectivo órgão ou conselho de 
Classe. 

01 00 1.854,02 80,00 44 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

02 Engenheiro Civil 
Curso Superior em Engenharia Civil e possuir 
registro no Conselho Regional de Engenharia 
(CREA) 

01 00 4.231,71 80,00 30 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

03 Farmacêutico – 40 horas 
Curso Superior em Farmácia ou Bioquímica com 
registro no Conselho Regional de Farmácia. 

01 00 3.162,18 80,00 40 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

04 Fiscal de Obras Curso técnico ou médio em qualquer área 02 00 1.302,47 50,00 44 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

05 Fiscal de Posturas Curso técnico ou médio em qualquer área 02 00 1.302,47 50,00 44 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

06 Fiscal Sanitário Curso técnico ou médio em qualquer área 03 00 1.302,47 50,00 44 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

07 
Mecânico de Máquinas e Veículos 

Pesados 
Ensino fundamental completo + curso 
especializado e experiência mínima de 01 ano. 

01 00 1.098,47 40,00 44 Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 

20 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

08 MédicoVeterinário 
Curso Superior em Medicina Veterinária e possuir 
registro no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária(CRMV) 

02 00 2.539,32 80,00 30 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

09 Nutricionista 
Curso Superior em Nutrição e possuir registro no 
Conselho Regional de Nutrição. 

02 00 1.854,02 80,00 44 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

10 Oficial de Serviços – Calceteiro Alfabetizado 04 00 788,00 35,00 44 Prova Dirigida 20 5,0 

11 Oficial de Serviços - Pedreiro Alfabetizado 03 00 816,00 35,00 44 Prova Dirigida 20 5,0 

12 
Operador de Máquinas - CNH C, D ou 

E 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental + CNH 

“C, D ou E” 
03 00 1.302,47 35,00 44 Língua Portuguesa 

Conhecimentos Específicos 
20 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

13 Operário Alfabetizado 15 02 788,00 35,00 44 Prova Dirigida 20 5,0 

14 Professor II de Artes 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Arte; 

01 00 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 



28  

15 Professor II de Ciências 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Ciências; 

04 00 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

16 Professor II de Educação Física 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Educação Física. 

01 00 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

17 Professor II de Ensino Religioso 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Ensino Religioso; 

02 00 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

18 Professor II de Geografia 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Geografia; 

01 00 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

19 Professor II de História 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em História; 

02 00 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

20 Professor II de Inglês 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Inglês. 

01 00 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

21 Professor II de Língua Portuguesa 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Língua Portuguesa.  

05 01 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

22 Professor II de Matemática 
Formação em nível superior, obtido em curso de 
licenciatura de graduação plena ou curta ou 
bacharelado em Matemática. 

05 01 18,92 80,00 15 aulas/semana 
Língua Portuguesa 
Legislação 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

23 Técnico de Higiene Dental CARGO EXCLUÍDO 

24 Técnico de MeioAmbiente 
Diploma de conclusão de curso técnico em meio 
ambiente e possuir registro no CREA 

01 00 1.098,47 50,00 44 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

25 Técnico em Segurança do Trabalho 
Diploma de conclusão de curso técnico em 
segurança do trabalho. 

01 00 1.020,01 50,00 44 
Língua Portuguesa 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

Total geral devagas:............................................................................................................60 

VagasparaDeficientes,observar o Título 03do Edital. 

 
 
 
 
 


