ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2019/SERINGUEIRAS/RO/06 DE SETEMBRO DE 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna
público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE,
Concurso Público para provimento de cargos efetivos e constituição de cadastro de reserva, pertencentes
ao quadro de servidores públicos do Município de Seringueiras/RO, mediante as condições especiais
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações, sendo
executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, cabendo-lhe a
execução de todas as etapas, até a publicação da listagem final de aprovados.
1.2. A realização da inscrição implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas neste
Edital, com renúncia expressa a quaisquer outras.
1.3. O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação
da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
1.4. As inscrições para este Concurso Público serão realizadas via Internet, conforme especificado no Item
4.
1.5. Todo o processo de execução deste Concurso Público, com as informações pertinentes, estará
disponível no site www.ibade.org.br.
1.6. Os resultados do Concurso serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM,
e nos sites www.ibade.org.br e www.seringueiras.ro.gov.br.
1.6.1. O extrato do Edital e a Homologação do Resultado Final do Concurso Público serão publicados em
jornal de grande circulação e no site www.seringueiras.ro.gov.br.
1.7. O candidato deverá acompanhar as notícias relativas a este Concurso Público nos sites citados no
subitem 1.6, pois, caso ocorram alterações nas normas contidas neste Edital, elas serão neles divulgadas.
1.8. Os conteúdos programáticos para todos os cargos estão disponíveis no ANEXO III.
1.9. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro de servidores públicos do Município de
Seringueiras - RO e serão contratados sob o Regime Jurídico Estatutário, e reger-se-ão pelas Leis
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Municipais nº 048/1994 Regime Jurídico, 883/2013, 726/2011, 789/2012 e respectivas alterações 1236/2019,
1337/2019 e 1338/2019, bem como pelas demais normas legais.
1.10. Os cargos, carga horária, quantitativo de vagas, requisitos e remuneração são os estabelecidos no
ANEXO I.
1.11. O número de vagas ofertadas no Concurso Público poderá ser ampliado durante o prazo de
validade do Certame, desde que haja dotação orçamentária própria disponível e vagas em aberto
aprovadas por lei.
1.12. As atribuições dos cargos estão disponíveis no ANEXO IV.
1.13. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no site www.ibade.org.br para consulta e impressão.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS
2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:
a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público;
b) ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos,
nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição Federal;
c) estar quite com as obrigações eleitorais, para os candidatos de ambos os sexos;
d) estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
e) encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;
f) não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidura em
cargo público;
g) apresentar diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso, conforme requisito
do cargo pretendido, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação,
comprovado por meio da apresentação de original e cópia do respectivo documento, observado o
ANEXO I deste Edital;
h) estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão de conselho de classe correspondente a
sua formação profissional, quando for o caso, devidamente comprovado com a documentação exigida;
i) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das
funções do cargo, fato apurado no exame de saúde para admissão, conforme rotina estabelecida pela
administração municipal, devendo o candidato se submeter avaliação psiquiátrica, exames clínicos e
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laboratoriais conforme indicado no subitem 2.1.1.;
j) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse;
k) apresentar declaração negativa de antecedentes criminais;
l) não acumular cargos, empregos ou funções públicas, salvo nos casos constitucionalmente admitidos;
m) cumprir, na íntegra, as determinações previstas no Edital de abertura do Concurso Público;
n) apresentar declaração de bens.
2.1.1. RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA INGRESSO NO SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL:
RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
ITEM
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

EXAME
Raio-X total da coluna vertebral com laudo radiológico (exceto para grávida)
Avaliação Ortopédica (baseada no exame geral do candidato e no Raio X de coluna total)
Avaliação Psiquiátrica
Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames de Colpocitologia Oncótica e
Parasitária, Ultra- sonografia Pélvica e Ultra-sonografia das Mamas (após os 40 anos de
idade a Ultra-sonografia das mamas deve ser substituída pela Mamografia com respectivo
Laudo do Radiologista)
Avaliação Dermatoneurológica
Avaliação Oftalmológica
Avaliação Otorrinolaringológica com Audiometria (para professores, orientadores
educacionais, motoristas, telefonistas e operadores de máquinas pesadas);
Avaliação Cardiológica detalhada no exame geral do candidato e no Eletrocardiograma
(para todas as idades e com ECG acompanhado da respectiva interpretação)
Raio-X do tórax em PA com laudo radiológico (exceto para grávida)
Sangue: VDR – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia – Creatinina – Lipidiograma –
Sorologia para Chagas – TGP e TGO – HBSag – AntiHBS - AntiHCV
Escarro: BAAR
Avaliação de Clínico Geral baseada no exame geral do Candidato e nos exames listados nos
itens de n. 9,10 e 11, desta Relação
PSA Total (para homens acima de 40 anos)
Radiografia de Bacia
Radiografia de tórax padrão – OIT
Videolarincoscopia: somente para os cargos de Professores e Orientadores Educacionais,
(com laudo do Médico Otorrinolaringologista)
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OBSERVAÇÕES:
1. os exames terão validade por 90 dias, Mamografia por 2 anos e Colpocitologia Oncótica e
Parasitariam por 1 ano a contar da data de sua expedição; Ultrassonografias a critério do perito
médico;
2. os

exames e as avaliações médicas poderão ser realizados na rede SUS como também na rede

particular, à custas do candidato;
3. os
4.

exames serão avaliados por profissionais indicados pela Administração;

outros exames poderão ser solicitados em observância à legislação pertinente.

2.2. DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
2.2.1. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá, ainda, preencher os seguintes
requisitos:
a) residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do Edital do Concurso
Público;
b) ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40
(quarenta) horas, que será fornecido pela Prefeitura de Seringueiras/RO.
2.2.1.1. O candidato para concorrer ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá optar, no ato da
inscrição, pela VAGA que corresponde a ÁREA DE ATUAÇÃO/ESF a que deseja concorrer, de acordo
com a localidade em que reside em obediência a Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006 e suas
alterações.
2.2.1.2. De acordo com as Leis em vigor, é imprescindível que o Agente Comunitário de Saúde resida na
área em que irá atuar, desde a data de publicação do Edital.
2.2.1.3. A Prefeitura de Seringueiras/RO reserva-se o direito de averiguar a veracidade das informações
contidas quanto ao local de moradia.
2.2.1.4. O candidato ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá comprovar, quando de sua
convocação para a contratação, o endereço de sua residência, sob pena de ser eliminado do Concurso
Público, caso não comprove residir na área para a qual prestou o Concurso Público.
2.2.1.5. Obedecendo-se a ordem de classificação, outros candidatos poderão ser chamados para suprir as
vagas não preenchidas.
2.2.1.6. As VAGAS/ÁREA DE ATUAÇÃO/ESF são as constantes no Quadro de Vagas - ANEXO I.
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2.3. O Candidato deverá apresentar, cópia e original, da seguinte documentação no momento da posse:
a) título de eleitor;
b) carteira de identidade;
c) CPF;
d) 02 (duas) fotos 3x4;
e) comprovação de escolaridade, conforme requisito do cargo – ANEXO I;
f) certificado de reservista (para o sexo masculino);
g) certidão de nascimento ou casamento;
h) CPF e RG do Cônjuge;
i) certidão de nascimento dos filhos (menores de 14 anos);
j) certidão de quitação eleitoral;
k) certidão civil e criminal;
l) PIS/PASEP;
m) carteira de trabalho – CTPS (página da foto - verso);
n) comprovante de conta bancária;
o) prova de quitação com a fazenda pública do município de Seringueiras/RO;
p) prova de quitação com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
q) declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, reconhecida firma em cartório;
r) declaração sobre exercício ou não, de outro cargo ou função, reconhecida firma em cartório;
s) declaração de grau de Parentesco;
t) comprovante de endereço.
2.4. O candidato, se aprovado, por ocasião da nomeação, deverá provar que possui todas as condições
para a investidura no cargo para o qual foi inscrito, apresentando todos os documentos exigidos pelo
presente Edital e outros que lhe forem solicitados, confrontando-se, então, declaração e documentos, sob
pena de perda do direito à vaga.
3. DAS ETAPAS
3.1. O presente Concurso Público será composto das seguintes etapas:
a) Para os cargos do Nível Fundamental:
Etapa Única: Prova Objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório.
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b) Para os cargos do Nível Médio:
1ª Etapa: Prova Objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório;
2ª Etapa: Prova Prática, somente para os cargos: Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo
Pesado, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira, Operador de
Máquinas Pesadas – Escavadeira Hidráulica/PC, Operador de Máquinas Pesadas – Motoniveladora, de
caráter eliminatório.
c) Para os cargos do Nível Superior:
1ª Etapa: Prova Objetiva, para todos os cargos, de caráter classificatório e eliminatório;
2ª Etapa: Prova de Títulos, para todos os cargos, de caráter unicamente classificatório;
3ª Etapa: Prova Prática, somente para o cargo: Intérprete de Libras, de caráter eliminatório.
3.2. Ao final de cada Etapa, o resultado será divulgado no site www.ibade.org.br.
3.3. As Etapas serão realizadas no município de Seringueiras/RO.
3.3.1. A critério do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e da Prefeitura
Municipal de Seringueiras/RO, havendo necessidade, candidatos poderão ser alocados para outras
localidades adjacentes ao Município.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições estabelecidas
neste Edital, incluindo seus Anexos, partes integrantes das normas que regem o presente Concurso
Público, das quais não poderá alegar desconhecimento em nenhuma hipótese.
4.1.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se dos requisitos exigidos para o cargo.
4.1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato/interessado a identificação correta e precisa dos
requisitos e das atribuições do cargo.
4.2. A inscrição no Concurso Público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital.
4.3. As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, pela Internet: no site www.ibade.org.br, no
prazo estabelecido no Cronograma Previsto - ANEXO II.
4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição On-line
sua opção de Cargo, sendo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverá indicar também a vaga
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que corresponder a Área de Atuação/ESF. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de
alteração desta opção.
4.5. Será facultado ao candidato, inscrever-se para mais de um cargo, desde que não haja coincidência
nos dias e turnos de aplicação das Provas Objetivas, a saber:
TURNO DA MANHÃ

TURNO DA TARDE
NÍVEL FUNDAMENTAL

NÍVEL MÉDIO

NÍVEL SUPERIOR
4.6. Para se inscrever para mais de um cargo, o candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição para
cada cargo escolhido e pagar o valor da inscrição correspondente a cada opção. É de responsabilidade
integral do candidato o pagamento correto do valor da inscrição, devendo o mesmo arcar com ônus de
qualquer divergência de valor.
4.6.1. A possibilidade de efetuar mais de uma inscrição proporcionará maior oportunidade de
concorrência aos candidatos, devendo ser observada a lei específica que trata sobre a acumulação dos
cargos públicos, no caso de aprovação do candidato em mais de um cargo público.
4.6.2. O candidato que efetuar mais de uma inscrição, cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e
turno, terá somente a última inscrição validada, sendo as demais inscrições pagas ou isentas
automaticamente canceladas, não havendo ressarcimento do valor pago, referente às inscrições
canceladas.
4.6.2.1. Não sendo possível identificar a última inscrição paga ou isenta, será considerado o número
gerado no ato da inscrição, validando-se a última inscrição gerada.
4.7. O valor da inscrição será:
R$ 60,00 (sessenta reais) para os cargos de Nível Fundamental;
R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de Nível Médio;
R$ 100,00 (cem reais) para os cargos de Nível Superior.
4.7.1. A importância recolhida, relativa à inscrição, não será devolvida em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do Concurso Público, exclusão do cargo oferecido ou localidade de vaga oferecida
ou em razão de fato atribuível somente à Administração Pública.
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4.8. Não será concedida isenção total ou parcial do valor da inscrição, ressalvado o caso de candidato
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de
família de baixa renda, ambos nos termos do Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de 2007.
4.8.1. Para a realização da inscrição com isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá
preencher o Formulário de Inscrição, via Internet, no site www.ibade.org.br, das 10h do primeiro dia até
as 17h do último dia indicados para solicitação de isenção, conforme Cronograma Previsto – ANEXO II,
no qual indicará o Número de Identificação Social – NIS atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal e
firmará declaração de que atende à condição estabelecida no Decreto Federal n. 6.135, de 26 de junho de
2007.
4.8.1.1. Não serão analisados os pedidos de isenção sem indicação do número do NIS e, ainda, aqueles
que não contenham informações suficientes para a correta identificação do candidato na base de dados
do Órgão Gestor do CadÚnico.
4.8.1.2. O IBADE consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.
4.8.2. A relação preliminar com as isenções deferidas e indeferidas será disponibilizada no site
www.ibade.org.br na data prevista no Cronograma Previsto – ANEXO II.
4.8.3. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento, exclusivamente
mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br a partir
das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no Cronograma Previsto – ANEXO II,
considerando-se o Horário do Estado de Rondônia/RO. Após esse período, não serão aceitos pedidos de
revisão.
4.8.4. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá gerar o boleto para pagamento
somente após a divulgação do resultado final dos pedidos de isenção.
4.8.5. O candidato com isenção deferida terá sua inscrição automaticamente efetivada.
4.8.6. As informações prestadas no formulário, bem como a documentação apresentada, serão de inteira
responsabilidade do candidato, respondendo este, por qualquer erro ou falsidade.
4.8.7. Não será concedida isenção de pagamento do valor da inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar informação;
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c) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital.
4.8.8. Não será permitida, após o envio do pedido de isenção, a complementação da informação.
4.8.9. Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor da inscrição via postal, fax, correio
eletrônico ou similar, não mencionados neste Item.
4.8.10. Sendo constatada, a qualquer tempo, a falsidade de qualquer informação ou documentação, será
cancelada a inscrição efetivada e anulados todos os atos dela decorrentes, respondendo o candidato, pela
falsidade praticada, na forma da lei.
4.8.11. O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento do
valor da inscrição dentro do prazo estabelecido para inscrição estará automaticamente excluído do
Concurso Público.
4.8.12. O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição paga para o
mesmo cargo ou para outro cargo cujas provas forem aplicadas no mesmo dia e turno, terá a isenção
cancelada.
4.9. DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
4.9.1. Para se inscrever pela internet, o candidato deverá acessar o site www.ibade.org.br, onde constam o
Edital, a Ficha de Inscrição via Internet e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A
inscrição pela Internet estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, desde as 10 horas
do 1º dia de inscrição até as 23h59min do último dia de inscrição, conforme estabelecido no Cronograma
Previsto – ANEXO II, considerando-se o Horário de Rondônia.
4.9.2. O candidato deverá ler e seguir atentamente as orientações para preenchimento da Ficha de
Inscrição via Internet e demais procedimentos, tomando todo o cuidado com a confirmação dos dados
preenchidos antes de enviar a inscrição, evitando-se que o botão de rolagem do mouse seja acionado
indevidamente e altere os respectivos dados.
4.9.3. Ao efetuar a inscrição via Internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento. Caso o pagamento não seja efetuado,
deverá acessar o site www.ibade.org.br e emitir a 2ª via do boleto bancário, que terá nova data de
vencimento. A 2ª via do boleto bancário estará disponível no site para impressão até as 15 horas do
último dia de pagamento, considerando-se o Horário de Rondônia. A data limite de vencimento do
boleto bancário será o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Após essa data, qualquer
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pagamento efetuado será desconsiderado.
4.9.4. As inscrições somente serão confirmadas após o banco ratificar o efetivo pagamento do valor da
inscrição, que deverá ser feito dentro do prazo estabelecido, em qualquer agência bancária,
obrigatoriamente por meio do boleto bancário específico, impresso pelo próprio candidato no momento
da inscrição. Não será aceito pagamento feito por meio de depósito bancário, DOC´s ou similares.
4.9.5. Caso o valor pago seja inferior ao valor da inscrição, a inscrição não será confirmada.
4.9.6. O boleto bancário pago, autenticado pelo banco ou comprovante de pagamento, deverá estar de
posse do candidato durante todo o Certame, para eventual certificação e consulta pelos organizadores.
Boletos pagos em casas lotéricas poderão demorar mais tempo para compensação.
4.9.7. Os candidatos deverão verificar a confirmação de sua inscrição no site www.ibade.org.br a partir
do quinto dia útil após a efetivação do pagamento do boleto bancário.
4.9.8. A confirmação da inscrição deverá ser impressa pelo candidato e guardada consigo, juntamente
com o boleto bancário e respectivo comprovante de pagamento.
4.9.9. O descumprimento de quaisquer das instruções para inscrição via Internet implicará no
cancelamento da mesma.
4.9.10. A inscrição via Internet é de inteira responsabilidade do candidato e deve ser feita com
antecedência, evitando-se o possível congestionamento de comunicação do site www.ibade.org.br nos
últimos dias de inscrição.
4.9.11. O IBADE não será responsável por problemas na inscrição ou emissão de boletos via Internet,
motivados por falhas de comunicação ou congestionamento das linhas de comunicação nos últimos dias
do período de inscrição e pagamento, que venham a impossibilitar a transferência e o recebimento de
dados.
4.9.12. A homologação preliminar das inscrições será disponibilizada no site www.ibade.org.br, na data
prevista no Cronograma Previsto – ANEXO II.
4.9.13. O candidato disporá de 02(dois) dias úteis para contestar a homologação preliminar,
exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site
www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo previsto no
Cronograma Previsto – ANEXO II, considerando-se o Horário de Rondônia.
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5. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
5.1. Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Art. 37 do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853 de 1989, e de suas alterações, e nos termos do presente Edital,
será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no Concurso Público.
5.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas
oferecidas.
5.1.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com
número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
5.1.3. No caso do cargo em que não tenha reserva imediata para candidatos com deficiência, em virtude
do número de vagas, o candidato com deficiência poderá se inscrever para o cadastro de reserva, já que
a Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO pode, dentro da validade do Concurso Público, alterar o seu
quadro criando novas vagas.
5.1.4. Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente Concurso Público,
desde que comprovada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo para o qual o
candidato se inscreveu.
5.2. É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão
considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente.
5.3. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência
participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
ao local de aplicação de prova, ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação
e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas de regência do Concurso Público.
5.4. Os candidatos com deficiência, aprovados no Concurso Público, terão seus nomes publicados em
lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
5.5. Os candidatos amparados pelo disposto no subitem 5.1 e que declararem sua condição por ocasião
da inscrição, caso convocados para posse, deverão se submeter à perícia médica realizada por Junta
Médica indicada pelo do Município de Seringueiras/RO, que terá decisão terminativa sobre a
qualificação e aptidão do candidato, observada a compatibilidade da deficiência que possui com as
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atribuições do cargo.
5.6. Não sendo comprovada a deficiência do candidato, ou se o candidato não comparecer à Perícia
Médica na data, local e horário determinados na convocação, será desconsiderada a sua classificação na
listagem de pessoas com deficiência, sendo considerada somente sua classificação na listagem de ampla
concorrência.
5.7. No caso de não haver candidatos deficientes aprovados nas provas ou na perícia médica, ou de não
haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas às pessoas com deficiência,
as vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de
classificação.
5.8. Após a investidura no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar o direito a
concessão de readaptação ou de aposentadoria por invalidez.
6. DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1. A inscrição das pessoas com deficiência far-se-á nas formas estabelecidas neste Edital, observando-se
o que se segue.
6.2. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, sob as penas da lei,
declarar esta condição no campo específico da Ficha de Inscrição On-line.
6.3. O candidato com deficiência que efetuar sua inscrição via Internet deverá, até o último dia de
pagamento da inscrição, enviar cópia da carteira de identidade ou CPF, e o laudo médico, atestando
claramente a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da
deficiência, para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o Concurso Público, nome
completo do candidato e o número da Inscrição.
6.3.1. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e a
qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.
6.3.2. Em caso de solicitação de tempo adicional, o candidato deverá enviar a justificativa acompanhada
de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, juntamente com o laudo médico que
especifique a necessidade.
6.3.2.1. A concessão de tempo adicional somente será deferida caso tal recomendação seja decorrente de
orientação médica específica contida no laudo médico enviado pelo candidato. Em nome da isonomia
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entre os candidatos, por padrão, será concedida uma hora a mais para os candidatos que tiverem
deferido o atendimento de temponal.
6.4. O candidato que necessita de utilização de aparelho auditivo deverá solicitar atendimento especial,
nos termos do item 7 deste Edital, para que possa utilizá-lo durante a realização da prova, a fim de que
não incorra na proibição prevista no subitem 8.18 deste Edital.
6.4.1. A deficiência auditiva, se for o caso, deverá o laudo estar acompanhado de audiometria recente,
datada de até 1 (um) ano antes, a contar da data de início do período de inscrição.
6.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 6.2, ou deixar de
enviar o laudo médico ou enviá-lo fora do prazo determinado, perderá a prerrogativa em concorrer às
vagas reservadas.
6.5.1. O envio do laudo médico previsto no subitem 6.3 não afasta a obrigatoriedade de apresentação do
referido laudo quando da realização da perícia médica, conforme disposto no subitem 5.5.
6.6. A relação dos candidatos que se declararam com deficiência estará disponível no site
www.ibade.org.br, na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO II.
6.6.1. O candidato poderá interpor recurso contra a relação preliminar das pessoas que se declararam
com deficiência nas datas indicadas no Cronograma Previsto – ANEXO II, das 08h do primeiro dia até
as 18h do último dia, observado o Horário de Rondônia.
7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
7.1. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter à Prova Objetiva, o candidato deverá
solicitá-las no ato da inscrição, no campo específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os
recursos especiais necessários, arcando o candidato com as consequências de sua omissão.
7.1.1. O candidato deverá, até o último dia de pagamento da inscrição, enviar o laudo médico que ateste
a necessidade de condição especial para o correio eletrônico notificacao@ibade.org.br, especificando o
Concurso Público, nome completo do candidato e o número da Inscrição.
7.1.1.1. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e
a qualquer tempo, a apresentação dos documentos originais para conferência.
7.1.1.2. O candidato que deixar de enviar o laudo médico que justifique a necessidade do atendimento
especial, não terá o pedido atendido.
7.1.2. Os recursos especiais que serão disponibilizados aos candidatos mediante solicitação nos termos
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do subitem acima são: Tempo Adicional de Horário de Prova, Ledor, Prova Ampliada, Sala de Mais
Fácil Acesso, Lactantes - Local para Acompanhante e Bebê, Intérprete de Libras, Auxílio para
Transcrição, Prova em Braile, dentre outros.
7.1.2.1. As provas ampliadas serão exclusivamente elaboradas em fonte tamanho 16.
7.1.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá, além de
solicitar atendimento especial para esse fim, levar um(a) acompanhante, maior de idade, que ficará em
local reservado, devidamente identificado(a) e autorizado(a) pelo IBADE para essa finalidade, sendo
este(a)responsável pela guarda da criança, não fazendo jus à prorrogação do tempo, conforme subitem
8.15.
7.1.3.1. A candidata que não levar acompanhante, conforme estabelecido no subitem 7.1.3, não realizará
as provas.
7.1.4. No atendimento às condições especiais, não se inclui atendimento domiciliar, hospitalar e
transporte.
7.1.5. O candidato que, por causas transitórias ocorridas após o período de inscrição, necessitar de
condições especiais para realizar a Prova Objetiva deverá, em até 2 dias úteis antes da realização das
provas, requerê-las ao IBADE por meio do e-mail: atendimento@ibade.org.br.
7.1.5.1. O candidatos deverá também enviar o laudo médico que ateste a necessidade de condição
especial para o correio eletrônico atendimento@ibade.org.br, especificando o Concurso Público, nome
completo do candidato e o número da Inscrição.
7.2. A realização da prova em condições especiais ficará sujeita, ainda, à apreciação e deliberação do
IBADE, observados os critérios de viabilidade e razoabilidade.
7.2.1. A relação dos candidatos que tiverem a condição especial deferida, para a realização das provas,
será divulgada no site www.ibade.org.br.
7.2.1.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o indeferimento da condição
especial, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site
www.ibade.org.br, a partir das 8h do primeiro dia até as 18h do último dia do prazo no Cronograma ANEXO II, considerando-se o Horário do Estado de Rondônia. Após esse período, não serão aceitos
pedidos de revisão.
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8. DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS
8.1.

As

informações

sobre

os

locais

e

os

horários

de

aplicação

das

etapas serão divulgadas no site www.ibade.org.br na data indicada no Cronograma Previsto – ANEXO
II.
8.2. Os candidatos deverão acessar e imprimir o Comunicado Oficial de Convocação para Prova
(COCP), constando data, horário e local de realização da Prova Objetiva, disponível no site
www.ibade.org.br.
8.2.1. É importante que o candidato tenha em mãos, no dia de realização da Prova Objetiva, o seu
Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP), para facilitar a localização de sua sala, sendo
imprescindível que esteja de posse do documento oficial de identidade, observando o especificado nos
subitens 8.7 e 8.7.1.
8.2.2. Não será enviada à residência do candidato comunicação individualizada. O candidato inscrito
deverá obter as informações necessárias sobre sua alocação, por meio das formas descritas nos subitens
8.1 e 8.2.
8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das
provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização
das provas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3.1. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das
provas, para fins de justificativa de sua ausência.
8.4. Os horários das etapas referir-se-ão ao Horário do Estado de Rondônia.
8.5. Quando da realização da Prova Objetiva, o candidato deverá, ainda, obrigatoriamente, levar caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo utilizar outro tipo
de caneta ou material.
8.5.1. O candidato deverá comparecer ao local de realização da Prova Objetiva, portando documento
oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido
para o fechamento dos portões.
8.6. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das etapas, após o horário fixado
para o fechamento dos portões, sendo que as provas objetivas serão iniciadas 20 (vinte) minutos após
esse horário. Após o fechamento dos portões, não será permitido o acesso de candidatos, em hipótese
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alguma, mesmo que as provas ainda não tenham sido iniciadas.
8.6.1. O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas práticas, portando documento
oficial e original de identificação, com antecedência mínima de 30(trinta) minutos do horário
estabelecido para o início da prova.
8.7. Serão considerados documentos oficiais de identidade (com foto):
- Carteiras expedidas pelas Forças Armadas, pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares;
- Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens e Conselhos de
Classe) que, por Lei Federal, valem como identidade;
- Certificado de Reservista;
- Passaporte;
- Carteiras Funcionais do Ministério Público e Magistratura;
- Carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade;
- Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto e impresso).
8.7.1. Não serão aceitos como documentos de identidade:
- Certidão de nascimento ou Casamento;
- CPF;
- Títulos eleitorais;
- Carteiras de Motorista (modelo sem foto ou digital);
- Carteiras de Estudante;
- Carteiras Funcionais sem valor de identidade;
- Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
8.7.1.1. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato (foto e assinatura).
8.7.2. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Na ocasião será
submetido à identificação especial, compreendendo coletas de assinaturas em formulário próprio para
fins de Exame Grafotécnico e coleta de digital.
8.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
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apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
8.9. O documento de identidade deverá ser apresentado ao Fiscal de Sala ou de Local, antes do acesso à
sala ou ao local de prova.
8.9.1. Não será permitido, em hipótese alguma, o ingresso nas salas ou no local de realização das provas
de candidatos sem documento oficial e original de identidade, nem mesmo sob a alegação de estar
aguardando que alguém o traga.
8.9.2. Após identificação e entrada em sala, o candidato se dirigirá à carteira e não poderá consultar ou
manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início das provas.
8.10. Não será permitida a permanência de candidatos que já tenham terminado as provas no local de
realização das mesmas. Ao terminarem, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não
podendo ficar no local com a alegação de aguardar o próximo turno, não sendo possível nem mesmo a
utilização dos banheiros e bebedouros.
8.10.1. É vedada a permanência de acompanhantes no local das provas, ressalvado o contido no subitem
7.1.3.
8.11. As Provas acontecerão em dias, horários e locais indicados nas publicações oficiais e no COCP. Não
haverá, sob pretexto algum, segunda chamada, nem justificação de falta, sendo considerado eliminado
do Concurso Público o candidato que faltar às provas. Não haverá aplicação de prova fora do horário,
data e locais pré-determinados.
8.12. Será realizada coleta de digital de todos os candidatos, em qualquer etapa, a critério do IBADE e da
Comissão do Concurso Público, objetivando a realização de exame datiloscópico, com a confrontação
dos candidatos que venham a ser convocados para nomeação.
8.13. Poderá ser utilizado detector de metais nos locais de realização das etapas.
8.14. O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das Provas após assinatura da Lista de
Presença e recebimento de seu Cartão de Respostas até o início efetivo das provas e, após este momento,
somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e
bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na sala.
8.15. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em
virtude de afastamento do candidato.
8.16. Será automaticamente eliminado do Concurso Público, o candidato que durante a realização das
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etapas:
a) for descortês com qualquer membro da equipe encarregada pela realização das etapas;
b) for responsável por falsa identificação pessoal;
c) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação;
d) ausentar-se do recinto da prova ou do teste sem permissão;
e) deixar de assinar lista de presença;
f) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
g) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
h) não permitir a coleta da impressão digital ou o uso do detector de metais;
i) não atender as determinações deste Edital;
j) for surpreendido em comunicação com outro candidato;
k) não devolver o Cartão de Respostas ao término das Provas, antes de sair da sala;
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrida 1 (uma) hora do início da mesma;
m) for surpreendido portando celular durante a realização das provas. Celulares deverão ser desligados,
retiradas as baterias, e guardados dentro do envelope fornecido pelo IBADE ao entrar em sala, mantidos
lacrados e dentro da sala até a saída definitiva do local da realização da prova;
n) não atender ao critério da alínea acima e for surpreendido com celular fora do envelope fornecido ou
portando o celular no deslocamento ao banheiro/bebedouro ou o telefone celular tocar, estes últimos,
mesmo dentro do envelope fornecido pelo IBADE;
o) for surpreendido em comunicação verbal ou escrita ou de qualquer outra forma;
p) utilizar-se de livros, dicionários, códigos impressos, máquinas calculadoras e similares ou qualquer
tipo de consulta;
q) não devolver o Caderno de Questões, se sair antes do horário determinado no subitem 8.21.3.
8.17. Não é permitido qualquer tipo de anotação e/ou utilização de papel ou similar, além do Caderno
de Questões e do Cartão de Respostas, não sendo permitida, nem mesmo, a anotação de gabarito.
8.17.1. O candidato que for pego com a anotação do gabarito deverá entregá-la ao fiscal ou se desfazer da
mesma, e em caso de recusa será eliminado do Certame.
8.18. Após entrar em sala, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os
candidatos, nem a utilização de livros, dicionários, códigos, papéis, manuais, impressos ou anotações,
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agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, smartphones, tablets, iPod®, ipad, pendrive, BIP,
walkman, gravador ou similares, máquina de calcular, MP3, MP4 ou similares, notebook, palmtop, receptor,
máquina fotográfica ou similares, controle de alarme de carro ou qualquer outro receptor de mensagens,
nem o uso de relógio de qualquer forma, material ou especificação, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro, etc. Também não será admitida a utilização de
qualquer objeto/material, de qualquer natureza, que cubra a orelha ou obstrua o ouvido.
8.18.1. O IBADE recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos
objetos citados no item anterior.
8.18.2. O IBADE não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
8.18.3. Constatando-se que o candidato utilizou processos ilícitos através de meio eletrônico, estatístico,
visual ou grafotécnico, sua prova será anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
8.19. É proibido o porte de armas nos locais das provas, não podendo o candidato armado realizar as
mesmas.
8.20. É expressamente proibido fumar no local de realização das provas.
8.21. O tempo total de realização da Prova Objetiva será de 3h30min.
8.21.1. O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas.
8.21.2. O candidato só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma)
hora, contada do seu efetivo início.
8.21.3. O candidato só poderá levar o próprio exemplar do Caderno de Questões se deixar a sala a partir
de 1 (uma) hora para o término do horário da prova.
8.21.4. Ao final da prova, os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último
candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Fiscalização, atestando a idoneidade da
fiscalização da prova, retirando-se da mesma de uma só vez.
8.21.4.1. No caso de haver candidatos que concluam a prova ao mesmo tempo, sendo um ou dois desses
necessários para cumprir o subitem 8.21.4, a seleção dos candidatos será feita mediante sorteio.
8.22. No dia de realização da prova não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo da mesma e/ou aos critérios de
avaliação.
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8.23. Por motivo de segurança, somente é permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a
prova no seu Caderno de Questões, devendo ser observado o estabelecido no subitem 8.17.
8.24. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal, o Caderno de Questões, se ainda não o
puder levar, e o Cartão de Respostas, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da
prova.
8.25. No dia da realização da Prova Objetiva, na hipótese do nome do candidato não constar nas
listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, o IBADE procederá
a inclusão do candidato, mediante a apresentação do boleto bancário com comprovação de pagamento
efetuado dentro do prazo previsto para as inscrições, original e uma cópia, com o preenchimento e
assinatura do formulário de Solicitação de Inclusão. A cópia do comprovante será retida pelo IBADE. O
candidato que não levar a cópia terá o comprovante original retido para que possa ser efetivada a sua
inclusão.
8.25.1. A inclusão será realizada de forma condicional e será analisada pelo IBADE, com o intuito de se
verificar a pertinência da referida inscrição.
8.25.2. Constatada a improcedência da inscrição, a mesma será automaticamente cancelada sem direito à
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela
decorrentes.
8.26. Toda e qualquer ocorrência, reclamação ou necessidade de registro, deverá ser imediatamente
manifesta ao fiscal ou representante do IBADE, no local e no dia da realização da etapa, para o registro
na folha ou ata de ocorrências e, caso necessário, sejam tomadas as providências cabíveis.
8.26.1. Não serão consideradas e nem analisadas as reclamações que não tenham sido registradas na
ocasião.
8.27. Demais informações a respeito da realização das etapas constarão no respectivo Edital de
Convocação e/ou COCP.
9. DA PROVA OBJETIVA
9.1. A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída de questões de múltipla
escolha, conforme o Quadro de Provas, subitem 9.5.
9.1.1. Cada questão terá 5 (cinco) alternativas, sendo apenas uma correta.
9.2. Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão de Respostas que não poderá
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ser rasurado, amassado ou manchado.
9.3. O candidato deverá seguir atentamente as recomendações contidas na capa de seu Caderno de
Questões e em seu Cartão de Respostas.
9.3.1. As instruções que constam no Caderno de Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e no
Cartão de Respostas, bem como as orientações e instruções expedidas pelo IBADE durante a realização
das provas complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato.
9.4. Antes de iniciar a Prova Objetiva, o candidato deverá transcrever a frase que se encontra na capa do
Caderno de Questões para o quadro “Exame Grafotécnico” do Cartão de Respostas.
9.5. A organização da prova, seu detalhamento, número de questões por disciplina e valor das questões
encontram-se representados nas tabelas abaixo:
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Assistente Social, Bioquímico, Engenheiro Agrônomo, Fiscal de
Obras, Intérprete de Libras, Técnico Ambiental.
Quantidade
Valor de cada
Pontuação
Disciplinas
de questões
questão
máxima
- Língua Portuguesa
10
2
20
- Ética e Legislação da Administração Pública
5
2
10
- Informática Básica
5
2
10
- Conhecimentos Específicos
20
3
60
Totais
40
100
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – EDUCAÇÃO: Professor Pedagogo, Psicopedagogo.
Quantidade
Valor de cada
Pontuação
Disciplinas
de questões
questão
máxima
- Língua Portuguesa
10
2
20
- Ética e Legislação na Administração Pública
5
2
10
- Informática Básica
5
2
10
- Conhecimentos Pedagógicos
5
3
15
- Conhecimentos Específicos
15
3
45
Totais
40
100
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – SAÚDE: Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico
Anestesista, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra,
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo.
Quantidade
Valor de cada
Pontuação
Disciplinas
de questões
questão
máxima
- Língua Portuguesa
10
2
20
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- Ética e Legislação na Administração Pública
- Informática Básica
- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública
- Conhecimentos Específicos
Totais

5
5
5
15
40

2
2
3
3
-

10
10
15
45
100

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: Agente Administrativo, Auxiliar de Creche, Cuidador de Crianças,
Eletricista de Veículo, Eletricista Predial, Fiscal de Postura, Fiscal Sanitário, Fiscal Tributário, Motorista
de Veículo Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas
Pesadas - Escavadeira Hidráulica/PC, Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora, Operador de
Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira, Técnico Agropecuário.
Quantidade
Valor de cada
Pontuação
Disciplinas
de questões
questão
máxima
- Língua Portuguesa
10
3
30
- Ética e Legislação na Administração Pública
10
2
20
- Informática Básica
5
2
10
- Atualidades
5
2
10
- Conhecimentos Específicos
10
3
30
Totais
40
100
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - SAÚDE: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Técnico
de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em
Radiologia.
Quantidade
Valor de cada
Pontuação
Disciplinas
de questões
questão
máxima
- Língua Portuguesa
10
2
20
- Ética e Legislação na Administração Pública
5
2
10
- Informática Básica
5
2
10
- Conhecimentos Básicos de Saúde Pública
10
3
30
- Conhecimentos Específicos
10
3
30
Totais
40
100
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Almoxarife, Auxiliar de serviços diversos, Borracheiro,
Coveiro, Inspetor de pátio, Mecânico de veículos pesados, Merendeira, Monitores de transporte escolar,
Pedreiro, Pintor, Zeladora.
Quantidade
Valor de cada
Pontuação
Disciplinas
de questões
questão
máxima
- Língua Portuguesa
10
3
30
- Ética e Legislação na Administração Pública
10
2
20
- Atualidades
10
2
20
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- Conhecimentos Específicos
Totais

10
40

3
-

30
100

9.6. Será eliminado do presente Concurso Público o candidato que não obtiver, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das
disciplinas.
9.7. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão de Respostas, que será
o único documento válido para correção eletrônica.
9.8. A transcrição das alternativas para o Cartão de Respostas e sua assinatura são obrigatórias e serão de
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas nele contidas, pois a correção da prova será feita somente nesse documento e por
processamento eletrônico. Assim sendo, fica o candidato obrigado, ao receber o Cartão de Respostas,
verificar se o número do mesmo corresponde ao seu número de inscrição contido no COCP e na Lista de
Presença. Não haverá substituição de Cartão de Respostas.
9.8.1. Por motivo de segurança, poderão ser aplicadas provas de mesmo teor, porém com gabaritos
diferenciados, de forma que, caberá ao candidato, conferir se o TIPO DE PROVA constante em seu
Cartão de Respostas corresponde ao do Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência,
o candidato deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a correção.
9.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de resposta. Será
considerada errada e atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, sem opção
marcada, com emenda ou rasura.
9.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.ibade.org.br no 2º dia útil após a data de
realização da prova, a partir das 12 horas (Horário do Estado de Rondônia/RO), conforme Cronograma
Previsto – ANEXO II.
9.11. Os cartões de respostas estarão disponíveis no site www.ibade.org.br até 15(quinze) dias após a
divulgação do resultado da Prova Objetiva.
10. DA PROVA PRÁTICA
10.1. Participarão desta etapa os candidatos aos cargos: Intérprete de Libras, Motorista de Veículo Leve,
Motorista de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas – Pá
Carregadeira, Operador de Máquinas Pesadas – Escavadeira Hidráulica/PC, Operador de Máquinas
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Pesadas – Motoniveladora até o posicionamento indicado abaixo:
CÓD.
S08
M11
M12
M13
M14
M15
M16

CARGO
Intérprete de Libras
Motorista de Veículo Leve
Motorista de Veículo Pesado
Operador de Máq. Leves
Operador de Máquina
Pesadas Escavadeira Hidráulica/PC
Operador de Máquina Pesadas Motoniveladora
Operador de Máq. Pesadas - Pá
Carregadeira

POS.
20ª
30ª
30ª
10ª
10ª
10ª
10ª

10.2. Para efeito de posicionamento, será considerada a ordem decrescente da nota obtida na Prova
Objetiva. Em caso de empate na última posição definida acima, todos os empatados nesta posição serão
convocados.
10.2.1. Todos os candidatos que concorrem às vagas destinadas a pessoas com deficiência aprovados na
Prova Objetiva serão convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido no subitem 10.1.
10.2.2. Os candidatos com deficiência que forem convocados e que não estiverem dentro do
posicionamento definido no subitem 10.1, se aprovados no Concurso Público, constarão somente na
classificação à parte e estarão concorrendo apenas às vagas destinadas a pessoas com deficiência, não
constando na listagem geral, referente às vagas de ampla concorrência.
10.3. A Prova Prática será realizada em data, horário e local a serem definidos na Convocação para a
etapa.
10.3.1. A convocação será divulgada na Internet, no site www.ibade.org.br, conforme constante no
ANEXO II – Cronograma Previsto.
10.4. A Prova Prática poderá ser realizada em qualquer dia da semana (útil ou não), sendo a chamada
por ordem alfabética.
10.4.1. Dependendo do número de candidatos a serem avaliados, a ordem alfabética poderá fazer com
que alguns candidatos que contenham as letras iniciais do nome sendo as finais do alfabeto esperem por
mais tempo para serem avaliados.
10.5. Nesta etapa o candidato será considerado apto ou inapto. Sendo considerado inapto, será
eliminado do Concurso Público.
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10.6. A Prova Prática será de caráter eliminatório.
10.6.1. A Prova Prática valerá 20 (vinte) pontos, não sendo a pontuação obtida considerada na nota final
do candidato.
10.6.1.1. Na Prova Prática de Motorista de Veículo Leve o veículo utilizado será o carro de passeio.
10.6.1.2. Na Prova Prática de Motorista de Veículo Pesado o veículo utilizado será o caminhão.
10.6.1.3. Na Prova Prática de Operador de Máquinas Leves será utilizada uma retroescavadeira e um
trator.
10.6.1.4. Na Prova Prática de Operador de Máquinas Pesadas será utilizada a máquina conforme cargo
inscrito.
10.7. A Prova Prática para os cargos: Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador
de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira, Operador de Máquinas Pesadas
– Escavadeira Hidráulica/PC e Operador de Máquinas Pesadas – Motoniveladora consistirá de
verificação da prática de direção/operação, ou seja, na execução de atividades inerentes ao cargo, em
percurso ou tarefa a ser determinada por ocasião da realização da prova.
10.7.1. O tempo de duração da prova prática de direção/operação não deverá exceder a 30 minutos,
contados a partir da entrada do candidato e dos examinadores no veículo/ou local e para o caso de
veículo,

até o desligamento do veículo pelo candidato,

salvo ocorrência

de fatos que,

independentemente da atuação do candidato, forcem a ultrapassagem do tempo inicialmente previsto.
10.7.2. Os candidatos deverão comparecer, obrigatoriamente, munidos da CNH, conforme requisito para
o cargo pleiteado – ANEXO I, original e dentro do prazo de validade, sem a qual não poderão fazer a
prova. Não será aceito protocolo desse documento. Durante a realização da prova, o candidato será
avaliado nos quesitos e critérios que constarão na ficha de avaliação do candidato, conforme disposto
abaixo.
10.7.3. Será eliminado o candidato que:
a) não apresentar a carteira nacional de habilitação válida da categoria exigida para o cargo pleiteado;
b) não obter a pontuação mínima exigida no Edital (10 pontos);
c) desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória;
d) avançar sobre o meio fio;
e) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido;
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f) avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga;
g) transitar em contramão de direção;
h) avançar a via preferencial;
i) provocar acidente durante a realização da prova;
j) exceder a velocidade regulamentada para a via; e
k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima;
l) zerar a pontuação individual por veículo/máquina para o cargo de Operador de Máquinas Leves.
10.8. A pontuação na Prova Prática para o cargo de Motorista de Veículos Leves e Pesado dar-se-á da
seguinte forma:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PONTUAÇÃO:
I - FALTAS GRAVES
ITEM

PONTUAÇÃO

a) desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito;
b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção;
c) não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a
via transversal para onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre
não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o
veículo;

3,0 - nenhuma falta
1,5 - 1 ou 2 falta(s)
0,0 - 3 ou 4 faltas

d) manter a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da
prova ou parte dele;
e) não sinalizar com antecedência à manobra pretendida ou sinalizá-la
incorretamente;

3,0 - nenhuma falta

f) não usar devidamente o cinto de segurança;

1,5 - 1 ou 2 faltas

g) perder o controle da direção do veículo em movimento;

0,0 - 3 ou 4 faltas

h) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave.
II - FALTAS MÉDIAS
ITEM

PONTUAÇÃO

a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de 2,0 - nenhuma falta
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mão inteiramente livre;

1,0 - 1 ou 2 faltas

b) trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, 0,0 - 3 ou 4 faltas
da circulação, do veículo e do clima;
c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da
prova;
d) fazer conversão incorretamente;
e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido;
f) desengrenar o veículo nos declives;
g) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias;
h) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
i) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto
neutro;
j) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;
k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.

2,0 - nenhuma falta
1,0 - 1 ou 2 faltas
0,0 - 3 ou 4 faltas

2,0 - nenhuma falta
1,0 - 1 falta
0,0 - 2 ou 3 faltas

III - FALTAS LEVES
ITEM

PONTUAÇÃO
1,0 - nenhuma falta

a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;

0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta
1,0 - nenhuma falta

b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor;

0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta
1,0 - nenhuma falta

c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;

0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta

d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em
movimento;

1,0 - nenhuma falta
0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta
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e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do
veículo;

1,0 - nenhuma falta
0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta
1,0 - nenhuma falta

f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada;

0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta

g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto
neutro;

1,0 - nenhuma falta
0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta
1,0 - nenhuma falta

h) cometer qualquer outra infração de natureza leve.

0,5 - falta parcial
0,0 - 1 falta

10.9. Na Prova Prática para o cargo de Operador de Máquinas (todas as especialidades) será avaliado o
desempenho do candidato na operação da máquina, conforme o cargo.
10.9.1. A pontuação na Prova Prática do cargo de Operador de Máquinas (todas as especialidades) darse-á da seguinte forma:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PONTUAÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (todas as
especialidades)
a) item não realizado

b) item realizado parcialmente
ITEM

c) item realizado
PONTUAÇÃO

Manuseio e interpretação do painel de controle e instrumentos

a) 0 -

b) 1 - c) 2

Manuseio de marcha e direção

a) 0 -

b) 1,5 - c) 3

Conhecimento dos principais pontos de lubrificação da
máquina

a) 0 -

b) 1 - c) 2

Avaliação do nível de óleo do motor

a) 0 -

b) 1 - c) 2

Habilidade nas manobras – condução da máquina em
operação pré-definida, saída e estacionamento

a) 0 -

b) 3 - c) 6

Conhecimento das normas de trânsito e de segurança

a) 0 - b) 2,5 - c) 5
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – PONTUAÇÃO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
a) item não realizado

b) item realizado parcialmente

ITEM

c) item realizado

PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

RETROESCAVADEIRA

TRATOR

Manuseio e interpretação do painel de controle
e instrumentos

a) 0 -

Manuseio de marcha e direção

a) 0 -

Conhecimento dos principais pontos de
lubrificação da máquina

a) 0 -

b) 0,5 -

c) 1

a) 0 -

b) 0,5 -

c) 1

Avaliação do nível de óleo do motor

a) 0 -

b) 0,5 -

c) 1

a) 0 -

b) 0,5 -

c) 1

a) 0 -

b) 1,5 -

c) 3

a) 0 -

b) 1,5 -

c) 3

Habilidade nas manobras – condução da
máquina em operação pré-definida, saída e
estacionamento
Conhecimento das normas de trânsito e de
segurança

b) 0,5 -

c) 1

a) 0 -

b) 0,75 - c) 1,5

a) 0 -

a) 0 - b) 1,25 - c) 2,5

b) 0,5 -

c) 1

b) 0,75 - c) 1,5

a) 0 - b) 1,25 - c) 2,5

10.10. Na Prova Prática de Libras será avaliado o desempenho do candidato na explanação sobre temas
indicados no subitem 10.10.2.
10.10.1. A Prova Prática para o cargo: Intérprete de Libras será individual, com duração de 15 minutos e
consistirá de explanação, pelo candidato, sobre um dos temas constantes no subitem abaixo, podendo
haver questionamentos, sobre o tema, pela Banca Examinadora.
10.10.2. Temas para Prova Prática de Libras:
1. Português: Comparativos; Advérbios; Numerais; Adjetivos.
2. Matemática: Figuras Geométricas com números e letras; Números inteiros e fracionários; Noções de
conjuntos.
3. Ciências e Biologia: Estados físicos da matéria; Temperatura e calor; corpo humano; As partes das
plantas; Animais vertebrados; Animais invertebrados.
4. História e Geografia: Descobrimento do Brasil; O processo de industrialização na região norte;
Crescimento da população brasileira; Economia de Rondônia na atualidade.
10.10.3. A Prova Prática de LIBRAS será filmada para eventual consulta e não será divulgada em
hipótese alguma. O candidato que não autorizar a filmagem será eliminado do certame.
10.10.4. O tema da Prova Prática de LIBRAS será escolhido por meio de sorteio a ser realizado no
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momento que antecede a realização prova, dentre os temas propostos no subitem 10.10.2 deste Edital.
10.10.5. A pontuação na Prova Prática de Libras dar-se-á da seguinte forma:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PONTUAÇÃO:
ITEM

PONTUAÇÃO

Fluência em Libras: vocabulário, classificadores, gramática, uso do
espaço e expressão facial e corporal.

9,0

Improvisação/Criatividade.

3,0

Didática/Metodologia de ensino: Contextualização do tema: coesão,
coerência.

4,0

Domínio do conteúdo: conhecimento do conteúdo e utilização
adequada do tempo.

4,0

TOTAL

20,0

10.10.6. As avaliações dar-se-ão dentro das normas técnicas, levando-se em consideração a desenvoltura
do candidato nas atividades propostas.
10.11. O resultado de cada teste será registrado pelo avaliador na Ficha de Avaliação do Candidato e
assinado pelo candidato dando a ciência do resultado no término da Prova.

10.11.1. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo avaliador, coordenador e duas testemunhas.
10.11.2. O candidato ao tomar conhecimento do resultado/notas, poderá solicitar revisão do resultado
diretamente à banca examinadora, que analisará os argumentos e motivos apresentados pelo candidato,
dando no mesmo momento a resposta ao pedido de revisão e o resultado final da etapa.
10.11.3. Não será admitido pedido de revisão ou recurso das Provas Práticas posteriormente a sua
aplicação.
10.12. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada, sendo automaticamente excluídos do Concurso
Público os candidatos convocados que não comparecerem, seja qual for o motivo alegado.
10.13. O resultado da Prova Prática será divulgado no site www.ibade.org.br, na data constante no
Cronograma Previsto – ANEXO II.
11. DA PROVA DE TÍTULOS
11.1. Serão convocados para a Prova de Títulos todos os candidatos do Nível Superior aprovados na
Prova Objetiva.
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11.2. Os títulos deverão ser entregues por meio de cópias autenticadas em cartório, EM ENVELOPE
LACRADO, devendo o candidato colar na parte externa do mesmo a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO,
disponível no site www.ibade.org.br, exceto a parte do protocolo.
11.2.1. O candidato deverá anexar à frente dos documentos o FORMULÁRIO DE TÍTULOS (disponível
no site www.ibade.org.br), informar, para cada documento, o nº de ordem e o item a que o título se
refere no quadro de pontuação (A, B ou C) e descrever todos os documentos que estão sendo entregues.
11.2.2. CADA DOCUMENTO, dentro do envelope, deverá ser identificado pelo número de ordem e o
item do quadro de pontuação (A, B ou C) conforme descrito no formulário de títulos. Modelo
explicativo disponível no site www.ibade.org.br.
11.2.3. Deverá também ASSINAR A DECLARAÇÃO DE VERACIDADE constante na capa de
identificação.
11.2.4. Não haverá conferência de títulos no momento da entrega.
11.2.5. Não serão aceitos documentos após o prazo de entrega. O candidato deverá guardar consigo o
protocolo de entrega para fim de comprovação em eventual necessidade.
11.2.6. Após a entrega dos títulos não será permitida a complementação da documentação.
11.3. Não serão analisados ou pontuados os títulos/declarações que:
a) não estiverem acompanhados do formulário de títulos devidamente preenchido e assinado;
b) não apresentarem os documentos numerados de acordo com o descrito no formulário de títulos
e não indicarem o item a que se referem no quadro de pontuação (A, B ou C);
c) não assinarem a Declaração de Veracidade, contida na capa de identificação;
d) não apresentarem a Capa de Identificação fixada na parte externa do envelope.
11.4. Não deverão, em hipótese alguma, entregar títulos originais, os quais não serão de
responsabilidade do IBADE no caso de entrega, bem como não serão pontuados. Somente serão
consideradas as cópias autenticadas em cartório.
11.5. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério, a
apresentação dos documentos originais para conferência.
11.6. Todos os cursos previstos para pontuação na avaliação de títulos deverão estar concluídos até a
data da publicação do Edital.
11.6.1. Os títulos apresentados e seus respectivos cursos deverão, obrigatoriamente, enquadrar-se nas
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exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação. Caso
contrário, o candidato deverá apresentar uma declaração da instituição, em papel timbrado e com o
CNPJ, informando que o curso atende as exigências da referida habilitação. O responsável pela
assinatura deverá assinar por extenso e colocar seu nome completo e seu registro funcional.
11.7. Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos do presente Concurso Público:

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
POR
TÍTULO

A

Pós-Graduação Stricto Sensu – Doutorado.

4,5 pontos

B

Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado.

3,5 pontos

C

Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas) e para Médico:
Residência Médica ou Curso de Especialização
(Reconhecido pelo CFM/AMB/CNRM Resolução CFM n.
1785/2006 DOU de 26/5/2006). (Excluído o requisito
para o cargo na área a que concorre).

2,0 pontos

11.8. Somente será pontuado um título em cada item.
11.8.1. Os títulos somente serão aceitos quando cumpridos na grande área a que concorre.
11.9. Para os cursos de Mestrado e Doutorado exigir-se-á o diploma.
11.9.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do diploma, por ainda não ter sido emitido pela
Instituição de Ensino, serão aceitas, para fins de pontuação, declarações de conclusão dos cursos
Mestrado e Doutorado se o curso for concluído a partir de 01/01/2016, desde que constem do referido
documento a comprovação da defesa e aprovação da dissertação/tese.
11.9.2. Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por universidades estrangeiras somente serão
aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e
avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que
trata da matéria.
11.10. Os cursos de especialização lato sensu deverão ser apresentados por meio de certificados.
11.10.1. Em caso de impossibilidade de apresentação do certificado, por ainda não ter sido emitido pela
Instituição de Ensino, será aceita, para fins de pontuação, declaração de conclusão do curso de
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especialização lato sensu se o curso for concluído a partir de 01/01/2016, desde que constem do referido
documento, o histórico escolar do curso, com data de conclusão e aprovação da monografia.
11.10.2. Os cursos de especialização lato sensu expedidos por universidades estrangeiras somente serão
aceitos se reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e
avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior, conforme legislação que
trata da matéria.
11.10.3. Para os cargos que têm pós-graduação lato sensu como requisito (especialização), o candidato
deverá enviar documentação referente a ambas (uma para fim de comprovação do requisito e outra para
pontuação). Caso o candidato apresente apenas um título dentre os mencionados, esse será considerado
como requisito e não será pontuado.
11.11. Para os diplomas/certificados que estiverem com grafia do nome diferente do nome atual do
candidato, o mesmo deverá encaminhar documentação comprobatória para esclarecer a alteração, caso
contrário, o título não será pontuado.
11.12. A nota final dos títulos, de caráter classificatório, corresponderá à soma dos pontos obtidos pelo
candidato, variando de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
11.13. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no site www.ibade.org.br, na data constante no
Cronograma Previsto – ANEXO II.
11.13.1. Será facultado ao candidato solicitar revisão do resultado da Prova de Títulos, nos termos do
item 12 deste Edital.
12. DOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO
12.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, em relação a qualquer das
questões da Prova Objetiva, informando as razões pelas quais discorda do gabarito ou conteúdo da
questão.
12.2. O recurso será dirigido ao IBADE e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a
divulgação do gabarito oficial preliminar.
12.2.1. Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por questão, o qual deverá ser enviado via
formulário específico disponível On-line no site www.ibade.org.br, que deverá ser integralmente
preenchido, sendo necessário o envio de um formulário para cada questão recorrida. O formulário estará
disponível a partir das 8h do primeiro dia até as 23h59min do último dia do prazo previsto no
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Cronograma, considerando-se o Horário de Rondônia.
12.2.2. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações
será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca Acadêmica para avaliação.
12.3. O recurso deve conter a fundamentação das alegações comprovadas por meio de citação de artigos,
amparados pela legislação, itens, páginas de livros, nome dos autores.
12.3.1. Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões da Prova
Objetiva, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
12.3.2. A Prova Objetiva será corrigida de acordo com o novo gabarito oficial após o resultado dos
recursos.
12.4. Será facultado ao candidato solicitar pedido de revisão dos resultados preliminares da Prova
Objetiva e da Prova de Títulos.
12.4.1. O pedido de revisão do resultado da Prova Prática deverá ser realizado no mesmo dia logo após o
final da prova, conforme indicado no subitem 10.11.2.
12.4.2. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das etapas acima
citadas.
12.4.3. Após o envio do pedido, não será permitido complementação ou alteração do mesmo, nem
mesmo por meio de requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros
instrumentos similares cujo teor seja o mesmo objeto do pedido apontado nos subitens 12.1 e 12.4.
12.5. O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua
inscrição e ser encaminhado ao IBADE, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO II, no
horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado de Rondônia), via formulário disponível no
site www.ibade.org.br.
12.6. Será indeferido liminarmente o recurso ou pedido de revisão que descumprir as determinações
constantes neste Edital; for dirigido de forma ofensiva ao IBADE e/ou à Prefeitura Municipal de
Seringueiras/RO; for apresentado fora do prazo ou fora de contexto.
12.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas
decisões, razão porque não caberão recursos adicionais.
12.8. As anulações de questões ou alterações de gabarito ou de notas ou resultados, provenientes das
decisões dos recursos ou pedidos de revisão, serão dados a conhecer, coletivamente, por meio da
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Internet, no site www.ibade.org.br e afixadas no Posto de Atendimento, nas datas estabelecidas no
Cronograma Previsto – ANEXO II.
13. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
13.1. A nota final no Concurso Público para os cargos de Nível Fundamental será a nota final da Prova
Objetiva.
13.2. A nota final no Concurso Público para os cargos de Nível Médio será a nota final da Prova
Objetiva, exceto para os cargos: Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador de
Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira, Operador de Máquinas Pesadas –
Escavadeira Hidráulica/PC, Operador de Máquinas Pesadas

– Motoniveladora, que estão

condicionados, ainda, a aprovação na Prova Prática.
13.3. A nota final no Concurso Público para os cargos de Nível Superior será a soma das notas finais das
Provas Objetiva e Títulos, exceto para o cargo de Intérprete de Libras, que está condicionado, ainda, a
aprovação na Prova Prática.
13.4. A classificação no Concurso será feita mediante a nota decrescente da nota final obtida.
13.5. No caso de igualdade de pontuação final para classificação, após observância do disposto no
parágrafo único, do art. 27, da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para
esse fim, a data de realização da prova objetiva para o cargo, dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato
que obtiver:
NOS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR: Assistente Social, Bioquímico, Engenheiro Agrônomo, Fiscal
de Obras, Intérprete de Libras e Técnico Ambiental.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
NOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – EDUCAÇÃO: Professor Pedagogo, Psicopedagogo.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Pedagógicos;
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c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
d) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
NOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – SAÚDE: Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico
Anestesista, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra,
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Básicos de Saúde Pública;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
d) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
NOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: Agente Administrativo, Auxiliar de Creche, Cuidador de Crianças,
Eletricista de Veículo, Eletricista Predial, Fiscal de Postura, Fiscal Sanitário, Fiscal Tributário, Motorista
de Veículo Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas
Pesadas - Escavadeira Hidráulica/PC, Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora, Operador de
Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira, Técnico Agropecuário.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Ética e Legislação na Administração Pública;
d) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
NOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO - SAÚDE: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias,
Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia, Técnico
em Saúde Bucal.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Básicos de Saúde Pública;
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c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
d) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Informática Básica;
e) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
NOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Almoxarife, Auxiliar de Serviços Diversos, Borracheiro,
Coveiro, Inspetor de Pátio, Mecânico de Veículos Pesados, Merendeira, Monitores de Transporte
Escolar, Pedreiro, Pintor e Zeladora.
a) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Conhecimentos Específicos;
b) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Língua Portuguesa;
c) maior número de pontos na Prova Objetiva, na disciplina Ética e Legislação na Administração Pública;
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade, considerando dia, mês, ano e, se
necessário, hora e minuto do nascimento.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site
www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175 / (21) 3674-9190 / 3527-0583 - Rio de
Janeiro,

ou

pelo

e-mail

atendimento@ibade.org.br,

ou

pelo

fale

conosco

http://ww2.ibade.org.br/Home/FaleConosco.
14.1.1. Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas e nem de resultados, gabaritos, notas, classificação, convocações ou outras quaisquer
relacionadas aos resultados provisórios ou finais das provas e do Concurso Público. O candidato deverá
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma definida neste Edital.
14.1.2. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de edital
de retificação.
14.1.3. A Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO e o IBADE não se responsabilizam por informações
de qualquer natureza, divulgados em sites de terceiros.
14.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais,
comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todos o período de
validade do mesmo.
14.3. Caso o candidato queira utilizar-se de qualquer direito concedido por legislação pertinente, deverá
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fazer a solicitação ao IBADE, até o último dia das inscrições, em caso de domingo ou feriado, até o
primeiro dia útil seguinte. Este período não será prorrogado em hipótese alguma, não cabendo,
portanto, acolhimento de recurso posterior relacionado a este subitem.
14.4.

Os

resultados

finais

serão

divulgados

na

Internet

nos

sites

www.ibade.org.br

e

www.seringueiras.ro.gov.br e publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia – AROM.
14.5. O resultado final do Concurso Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Seringueiras
/RO.
14.6. Acarretará a eliminação do candidato no Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital e/ou em outros
editais relativos ao Concurso Público, nos comunicados e/ou nas instruções constantes de cada prova.
14.7. A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao
interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de
vagas ofertadas neste Edital, das que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de
validade do Concurso Público.
14.8. A convocação para posse será feita por meio de publicação no site www.seringueiras.ro.gov.br e
Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM.
14.9. O candidato convocado para posse poderá solicitar à Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO que
seja reclassificado para o final da lista geral dos aprovados.
14.10. O candidato que não atender a convocação para a apresentação dos requisitos citados no item 2 e
ANEXO I deste Edital ou que não solicitar a reclassificação para o final da lista geral dos aprovados, no
prazo de 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia - AROM, será
automaticamente excluído do Concurso Público.
14.11. Não será fornecido ao candidato documento comprobatório de classificação em qualquer etapa do
presente Concurso Público, valendo, para esse fim, o resultado final divulgado nas formas previstas no
subitem 14.4.
14.12. O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto ao IBADE por meio do e-mail:
atendimento@ibade.org.br, até a divulgação do resultado final do Certame e após junto à Prefeitura
Municipal de Seringueiras/RO, sob sua responsabilidade.
14.13. As legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações
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em dispositivos legais e normativos a ela posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas do
presente Concurso Público.
14.14. O candidato aprovado no Concurso Público, quando convocado para posse e efetivo exercício do
cargo, será submetido a Exame Médico Admissional para avaliação de sua capacidade física e mental,
cujo caráter é eliminatório e constitui condição e pré-requisito para que se concretize a posse. Correrá
por conta do candidato a realização de todos os exames médicos necessários solicitados no ato de sua
convocação.
14.15. As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da
Comissão do Concurso Público e do IBADE e, em última instância administrativa, pela Procuradoria da
Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO.
14.16. Todos os cursos, requisitos para ingresso, referenciados no ITEM 2 e ANEXO I deste Edital,
deverão ter o reconhecimento e/ou sua devida autorização por órgão oficial competente.
14.17. A Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO e o IBADE não se responsabilizam por quaisquer
textos, apostilas, cursos, referentes a este Concurso Público.
14.18. Os documentos produzidos e utilizados pelos candidatos em todas as etapas do Concurso Público
são de uso e propriedade exclusivos da Banca Examinadora, sendo terminantemente vedada a sua
disponibilização a terceiros ou a devolução ao candidato.
14.19. O IBADE e a Prefeitura Municipal de Seringueiras/RO reservam-se o direito de promover as
correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do presente Certame ou posterior ao mesmo,
em razão de atos não previstos ou imprevisíveis.
14.20. Os candidatos aprovados que não atingiram a classificação necessária ao número de vagas
previstas neste edital, integram o cadastro de reserva.
14.21. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Concurso Público e a apresentação para
exames pré-admissionais correrão a expensas do próprio candidato.
14.22. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondados e para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual
ou superior a cinco.
14.23. Integram este Edital, os seguintes Anexos:
ANEXO I – QUADRO DE VAGAS;
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ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO;
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO;
ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS.

Seringueiras/RO, 06 de setembro de 2019.
LEONILDE ALFLEN GARDA
PREFEITA MUNICIPAL

ILNADIR PEREIRA DA ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
Legendas: ¹AC = ampla Concorrência / ²PCD = Pessoa com deficiência / ³CR = cadastro de reserva
⁴⁴TODO O REQUISITO DEVE SER COMPLEMENTADO COM O REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE, QUANDO HOUVER.

NÍVEL FUNDAMENTAL
CÓD.
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11

CARGOS
Almoxarife
Auxiliar de serviços diversos
Borracheiro
Coveiro
Inspetor de pátio
Mecânico de veículos pesados
Merendeira
Monitores de transporte
escolar
Pedreiro
Pintor
Zeladora

Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

Nível fundamental completo.

40 horas

01

CR³

01

05

R$ 998,00

Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.
Nível fundamental completo.

40 horas
40 horas
40 horas

02
CR³
CR³

CR³
CR³
CR³

02
CR³
CR³

03
01
09

R$ 1.444,06
R$ 998,00
R$ 998,00

REQUISITO⁴
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AC¹

PCD²

02
04
01
01
CR³
01
CR³

CR³
CR³
CR³
CR³
CR³
CR³
CR³

VAGAS
IMEDIATAS
02
04
01
01
CR³
01
CR³

CR³

REMUNERAÇÃO

02
13
01
01
04
01
04

R$ 1.072,87
R$ 998,00
R$ 998,00
R$ 998,00
R$ 998,00
R$ 1.764,97
R$ 998,00
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CARGO: M01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
REMUNERAÇÃO: 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 HORAS
REQUISITO: Nível médio completo;
quando não houver candidato inscrito que preencha o requisito acima, poderá ser admitida a contratação de candidato com nível fundamental,
que deverá comprovar a conclusão do nível médio no prazo máximo de três anos
E
residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do Edital do Concurso Público.
ÁREA DE ATUAÇÃO/ESF

BAIRROS DE ABRANGÊNCIA

ESF NOVA VIDA URBANA

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS

VAGA
AC¹

VAGA
PCD²

VAGAS
IMEDIATAS

CR³

CR³

CR³

CR³

01

CR³

CR³

CR³

07

Linha 02 de Maio (km 01 ao km 15) / Avenida Brasil (Setor
Chácara) / Avenida dos Pioneiros (Setor Chácara) / BR 429
(km 01 ao km 35 Sentido São Francisco do Guaporé) / BR 429
ESF NOVA VIDA RURAL

(Km 01 ao 09 Sentido São Miguel do Guaporé) / Linha 108 (km
01 ao 22) / Setor Aeroporto (km 01 ao km 03) / Linha 00
(Travessão km 02) / Linha 01 (km 01 ao km 4,5) / Linha 01A
(Km 01 AO KM 04) / Linha 02 (km 00 ao km 03) / Linha 03
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(km 0 ao 05) / Linha 04 (km 0 ao km 08) / Linha 04 Norte( km
01 ao km 16) / Linha 06 (Extensão Completa) / Linha 08
(Extensão Completa) / Linha 10 (Extensão completa) / Linha
14 A (Extensão completa) e Travessão Linha 15 (km 01 ao km
10) / Linha 17 (km 01 ao km 09) / Linha 18 (km 0 ao km 04) /
Linha 18 Norte (km 0 ao km 18) / Linha 18 Sul (km 0 ao km 03)
e Travessão / Linha 07 Pontes (Extensão completa) / Linha 22
C (Extensão completa) / Linha 112 (km 01 ao km 02) /Linha
113 (km 01 ao km 02) / Linha 115 (km 01 ao km 02) / Linha 117
(km 01 ao km 3,5) / Linha 119 (km 01 ao km 2,5) / Linha 120
(km 01 ao km 3,5) / Linha 08 Norte (Extensão completa)
Distrito Bom Sucesso E Setor Chácara / BR 429 (km 10 ao km
12 sentido à São Miguel Do Guaporé) / Linha 100 (km 00 ao
ESF BOM SUCESSO

km 07) / LH 101 (km 01 ao km 06) / Linha 102 (km 00 ao km
04) / Linha 103 (Extensão Completa) / Linha 104 (km 01 ao km
08) / Linha 105 (km 00 ao km 05) / Linha 106 (km 01 ao km
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CR³

CR³

03
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04) / Linha 107 (km 01 ao km 04) / Linha 12 (km 01 ao km 08)
/ Linha 16 (km 01 ao 03) / Linha 18 km 05 / Linha 20 (km 01
ao 04) / Linha 22 (Extensão Completa) / Travessão Linha 09 e
Travessão Linha 113
DISTRITO NOVO PLANALTO / Linha 07 (Esquina com a BR
até km 05) / Linha 14 (km 01 ao 12) / Linha 15 (km 02) / Linha
19 (km 02 ao km 08) / Linha 22 (km 01 ao km 08) / Linha 24
(km 01 ao km 05) / Linha 26 (km 00 ao km 03) / Linha 28 (km
01 ao km 04) / Linha 29 (km 01 e 02) / Linha 30 (km 01 ao km
ESF NOVO PLANALTO

03) / Linha 41 (km 02 ao km 10) / Linha 43 (km 0 ao km 06) /
Linha 46 (km 0 ao km 06) / Linha 51 (Esquina com a 108 ao km
05) / Linha 110 (km 0 à 4,5) / Linha 112 (km 01 ao km 07) /
Linha 121(km 0 ao 02) / Linha 122 (km 0 ao 02) / Travessão p/
122 e 124 / Linha 123 (km 01 ao km 06) / Linha 124 (km 0,5 ao
km 05)
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NÍVEL MÉDIO
CÓD.

CARGOS

M02

Agente Administrativo

M03

Agente de Endemias

M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10

Auxiliar de Creche
Cuidador de Crianças
Eletricista de Veículo
Eletricista Predial
Fiscal de Postura
Fiscal Sanitário
Fiscal Tributário

M11

Motorista de Veículo Leve

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL
40 horas

REQUISITO⁴
Nível médio completo.
Nível Médio Completo; quando
não houver candidato inscrito
que preencha o referido
requisito, poderá ser admitida a
contratação de candidato com
ensino fundamental, que deverá
comprovar a conclusão do ensino
médio no prazo máximo de três
anos.
Nível médio completo.
Nível médio completo.
Nível médio completo.
Nível médio completo.
Nível médio completo.
Nível médio completo.
Nível médio completo.
Nível médio completo e CNH
cat. B.
45

VAGA
AC¹

VAGA
PCD²

04

01

VAGAS
IMEDIATAS
05

40 horas

CR³

CR³

40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

CR³
02
CR³
01
01
CR³
03

40 horas

02

CR³

REMUNERAÇÃO

20

R$ 1.283,26

CR³

03

R$ 1.283,26

CR³
CR³
CR³
CR³
CR³
CR³
CR³

CR³
02
CR³
01
01
CR³
03

16
08
01
01
03
02
05

R$ 998,00
R$ 998,00
R$ 1.764,97
R$ 1.764,97
R$ 1.283,26
R$ 1.283,26
R$ 1.283,26

CR³

02

07

R$ 1.072,87
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M12

Motorista de Veículo Pesado

M13

Operador de Máquinas Leves
Operador De Máquina
Pesadas - Escavadeira
Hidráulica/PC
Operador de Máquinas
Pesadas - Motoniveladora
Operador de Máquinas
Pesadas - Pá Carregadeira

M14
M15
M16
M17

Técnico Agropecuário

M18

Técnico de Enfermagem

M19

Técnico em Farmácia

M20

Técnico em Laboratório

M21

Técnico em Radiologia

M22

Técnico em Saúde Bucal

Nível médio completo e CNH
cat. D.
Nível médio completo.

40 horas

01

CR³

01

01

R$ 1.444,06

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 1.444,06

Nível médio completo.

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 1.764,97

Nível médio completo.

40 horas

01

CR³

01

01

R$ 1.764,97

Nível médio completo.

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 1.764,97

40 horas

01

CR³

01

02

R$ 1.283,26

40 horas

04

01

05

08

R$ 1.283,26

40 horas

01

CR³

01

01

R$ 1.283,26

40 horas

CR³

CR³

CR³

03

R$ 1.283,26

40 horas

CR³

CR³

CR³

02

R$ 1.283,26

40 horas

CR³

CR³

CR³

03

R$ 1.283,26

Nível médio completo e curso
técnico.
Nível médio completo e curso
técnico.
Nível médio completo e curso
técnico.
Nível médio completo e curso
técnico.
Nível médio completo e curso
técnico.
Nível médio completo e curso
técnico.
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NÍVEL SUPERIOR
CÓD.

CARGOS

S01

Assistente Social

S02

Bioquímico

S03

Enfermeiro

S04

Engenheiro Agrônomo

S05

Farmacêutico

S06

Fiscal de Obras

S07

Fisioterapeuta

S08

Intérprete de Libras

S09

Médico Anestesista

REQUISITO⁴
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior em tecnólogo em
Construção ou Edificações.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior na área da Educação
e Curso de Libras reconhecido pelo
MEC.
Nível Superior em Medicina, título
de Especialista na área a que
47

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VAGA
AC¹

VAGA
PCD²

TOTAL
DE
VAGAS

CR³

REMUNERAÇÃO

40 horas

01

CR³

01

04

R$ 2.551,95

40 horas

CR³

CR³

CR³

02

R$ 2.551,95

40 horas

02

CR³

02

02

R$ 2.385,00

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 2.096,00

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 2.551,95

40 horas

01

CR³

01

01

R$ 1.800,00

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 2.551,95

40 horas

CR³

CR³

CR³

04

R$ 1.855,00

20 horas

01

CR³

01

01

R$ 5.103,90
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S10

Médico Cardiologista

S11

Médico Clínico Geral

S12

Médico Ginecologista

S13

Médico Pediatra

S14

Nutricionista

S15

Odontólogo

S16

Professor Pedagogo

S17

Psicólogo

S18

Psicopedagogo

concorre.
Nível Superior em Medicina, título
de Especialista na área a que
concorre.
Nível Superior em Medicina.
Nível Superior em Medicina, título
de Especialista na área a que
concorre.
Nível Superior em Medicina, título
de Especialista na área a que
concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
que concorre.
Nível Superior Completo na área
da Educação e Especialização em
Psicopedagogia através de curso de
pós-graduação com carga horária
mínima de 360 horas.
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40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 8.393,08

40 horas

CR³

CR³

CR³

03

R$ 7.712,56

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 8.393,08

40 horas

CR³

CR³

CR³

01

R$ 8.393,08

40 horas

CR³

CR³

CR³

02

R$ 2.551,95

40 horas

02

CR³

02

02

R$ 2.551,95

40 horas

15

01

16

30

R$ 2.559,41

40 horas

CR³

CR³

CR³

02

R$ 2.551,95

40 horas

01

CR³

01

01

R$ 2.551,95
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S19

Técnico Ambiental

Nível Superior em Tecnólogo em
gestão Ambiental.

40 horas
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CR³

CR³

01

R$ 1.800,00

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II – CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTOS

DATAS PREVISTAS

Publicação do Edital de abertura

09/09/2019

Período de inscrições pela Internet

10/09 a 13/10/2019

Solicitação de isenção do valor da inscrição

16/09 a 18/09/2019

Divulgação das isenções deferidas e indeferidas

25/09/2019

Recurso contra o indeferimento da isenção

26/09 e 27/09/2019

Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção

09/10/2019

Último dia para pagamento do boleto bancário

14/10/2019

• Divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos
• Divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com
Deficiência – PCD

06/11/2019

• Divulgação preliminar das inscrições
• Recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial e dos
candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência - PCD

07/11 e 08/11/2019

• Recursos contra o resultado das inscrições preliminares
• Respostas aos recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento
especial e dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência
– PCD
• Respostas dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares

26/11/2019

• Divulgação da homologação das inscrições
• Divulgação do quantitativo inscrito por cargo
• Divulgação dos locais da Prova Objetiva
Realização da Prova Objetiva

01/12/2019

Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas)

03/12/2019

Período para entrega dos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva
• Divulgação das respostas aos recursos contra o gabarito da Prova
Objetiva
• Divulgação do gabarito oficial final da Prova Objetiva Resultado
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
preliminar da Prova Objetiva
Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova Objetiva

21/01 e 22/01/2020

• Respostas aos pedidos de revisão contra o resultado preliminar da Prova
Objetiva
• Resultado final da Prova Objetiva
• Resultado final dos cargos que realizaram somente a Prova Objetiva

29/01/2020

• Convocação para a Prova Prática
• Convocação para a entrega de Títulos
Entrega dos Títulos

03/02 e 04/02/2020

Realização da Prova Prática

08/02 a 16/02/2020

• Resultado final da Prova Prática
• Resultado final do Certame para os cargos que realizaram a Prova Prática

06/03/2020

Resultado preliminar da Prova de Títulos

16/03/2020

Pedido de revisão contra o resultado preliminar da Prova de Títulos
• Respostas aos pedidos de revisão do resultado preliminar da Prova de
Títulos
• Resultado final da Prova de Títulos

17/03 e 18/03/2020

31/03/2020

• Resultado final do Certame para os demais cargos

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SERÁ
UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS
ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL.

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: ASSISTENTE SOCIAL, BIOQUÍMICO, ENGENHEIRO
AGRÔNOMO, FISCAL DE OBRAS, INTÉRPRETE DE LIBRAS, TÉCNICO AMBIENTAL.
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;
argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Coerência e coesão textual. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão,
causalidade, adição, alternância etc.). O sentido das palavras – adequação vocabular, denotação,
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conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Valor semântico e
emprego dos conectivos. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da
oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação).
Acentuação gráfica. Ortografia. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais.
Locuções verbais (perífrases verbais). Paralelismo sintático e paralelismo semântico. Emprego das
classes gramaticais. Estrutura e formação de palavras.
ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Constituição Federal de 1988,
Títulos I e II, Artigos do 1º ao 16º. Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº
8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a 326, que tratam dos crimes
cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Responsabilidade sêxtupla dos
servidores públicos. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Lei Orgânica do Município de
Seringueiras.
INFORMÁTICA BÁSICA
Noções de informática: conceitos. Componentes dos sistemas de computação: Hardware e software.
Software Básico, software utilitário e software aplicativo e software livre: conceitos. Rede de
computadores (cabeadas e wireless) e equipamentos de conectividade: conceitos e aplicações. Conceitos,
funções e aplicações de intranet e Internet. Tipos e características dos navegadores e dispositivos móveis.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão. Serviço Social e formação
profissional. A dimensão política da prática profissional. Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do
Serviço Social. Desafios do Serviço Social na Contemporaneidade. Atuação do Serviço Social na
administração de políticas sociais. Planejamento Estratégico e Participativo. Serviço Social e
interdisciplinaridade. Fenômeno grupal. Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do
Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de Saúde. Serviço Social e a política de
Saúde Mental. Sistema Único da Assistência Social. Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º
8.069/90). Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política
Nacional do Idoso. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
BIOQUÍMICO
Biossegurança no Laboratório Clínico. Gerenciamento de Resíduos. Serviços de Saúde. Legislação
Sanitária na área do Laboratório Clínico. Controle da Qualidade no Laboratório Clínico. Materiais
biológicos utilizados no laboratório clínico. Conceitos, Procedimentos e Interpretação de Resultados em
Parasitologia Clínica. Conceitos, Procedimentos e Interpretação de Resultados em Imunologia Clínica.
Conceitos, Procedimentos e Interpretação de Resultados em Hematologia. Conceitos, Procedimentos e
Interpretação de Resultados em Microbiologia Clínica. Conceitos, Procedimentos e Interpretação de
Resultados em Micologia Clínica. Conceitos, Procedimentos e Resultados em Bioquímica-Clínica.
Conceitos, Procedimentos e Resultados em Citologia-Clínica. Conceitos, Procedimentos e Interpretação
de Resultados em Uroanálise. Preparo de soluções no Laboratório Clínico.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
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Fitopatologia. Entomologia. Pragas quarentenárias. Pragas não quarentenárias regulamentadas. Manejo
integrado de pragas. Pragas com exigências fitossanitárias de países importadores. Análises de riscos.
Uso correto de agrotóxicos e afins. Quarentena vegetal. Tratamentos para fins quarentenários. Áreas de
baixa prevalência de pragas. Áreas livres de pragas. Sistemas de manejo de riscos (Sistema Approach).
Certificação fitossanitária. Certificação fitossanitária de origem. Direitos de obtentores. Legislação
federal sobre: Defesa sanitária vegetal (Decreto nº 24114/34); Padronização, classificação e fiscalização
de produtos de vegetais, seus produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico (Lei nº 9972/2000 Decreto nº 6.268/2007); Padronização, classificação, registro, inspeção e fiscalização de bebidas em geral
(Lei nº 8918/94 - Decreto nº 6871/2009) e de vinhos e derivados da uva e vinho (Lei nº 7678/88 - Decreto
nº 99066/90); Fiscalização de insumos agrícolas: agrotóxicos - fertilizantes - sementes e mudas (Lei nº Lei
nº 7802/89 - Lei nº 10711/2003 - Lei nº 6894/80 - Decreto nº 4954/2004 - Decreto nº 4074/2002 - Decreto
nº 5981/2006 - Decreto nº 5153/2004); Proteção de Cultivares (Lei nº 9456/97 - Decreto nº 2366/97);
Organismos geneticamente modificados (Lei nº 11105/2005) e Decreto nº 5591/2005. Agricultura
Orgânica: conceitos, princípios e manejo da produção vegetal orgânica (Lei nº 10831/2003 e IN 64/2008).
Armazenamento de produtos agropecuários (Lei nº 9973/2000 - Decreto nº 3855/2001). Conhecimentos
básicos sobre organismos internacionais e blocos econômicos regionais (OMC com foco na agricultura
(SPS - TBT), FAO, OMS, CIPV (Decreto nº 5759/2006), Codex Alimentarius, COSAVE, EU, Mercosul,
OMPI, CDB, Tratado FAO para Intercâmbio de Recursos Genéticos e UPOV). Economia Rural.
Sociologia Rural. Desenvolvimento territorial. Planejamento rural. Propriedade intelectual. Lei da
propriedade industrial (Biotecnologia, indicações geográficas, marcas coletivas e marcas de certificação.
Acesso, intercâmbio e conservação de recursos genéticos). Proteção de cultivares. Código de Defesa do
Consumidor. Noções gerais de cooperativismo.
FISCAL DE OBRAS
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; resistência dos materiais. Geologia aplicada à Engenharia Civil,
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), ciclo
hidrológico, recursos hídricos superficiais e subterrâneos, hidrogramas, vazões de enchente,
dimensionamento de obras de drenagem rodoviária, sistemas de drenagem pluvial. Materiais de
Construção, Tecnologia das Construções e Planejamento e Controle de Obras. Segurança e Manutenção
de Edificações. Engenharia Legal. Conservação de Energia. Noções de Segurança do Trabalho.
Legislação Ambiental aplicada a Engenharia. Normas Técnicas, fases do projeto, escolha do traçado,
projeto geométrico, topografia, desapropriação, terraplanagem, drenagem, obras complementares,
sinalização e segurança viária. Pavimentação: Terminologia dos pavimentos: definições, conceitos,
objetivos, classificação dos pavimentos, estrutura dos pavimentos rígidos e flexíveis; Dimensionamento
de pavimento flexível: índice, suporte, número equivalente do eixo padrão (N), métodos utilizados;
Drenagem dos revestimentos dos pavimentos; Análise de estruturas: Ensaios de estruturas ou elementos
estruturais sob carregamentos estáticos e dinâmicos. Ensaios de vigas, pilares e placas de concreto
armado, aço e madeira. Análise do comportamento de vigas à flexão e ao cisalhamento. Verificação de
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pilares à compressão concêntrica e excêntrica. Análise de placas à flexão. Experimental: Ensaios de
modelos reduzidos de treliças planas e espaciais, vigas, pilares e placas de concreto armado, aço e
madeira sob carregamentos estáticos e dinâmicos; Noções básicas de GIS; Vistoria e emissão de parecer;
Sistemas de meio ambiente e instrumentos de gestão ambiental; Espaços especialmente protegidos (Lei
9.985/2000 e Decreto regulamentador - grupos e categorias de Unidades de Conservação e CONAMAs
302, 303, 341, 357 e alterações e 369); Resoluções do Conama (Livro); Licenciamento Ambiental
(Resolução CONAMA 237); Fiscalização Ambiental. Controle de Emissões Atmosféricas; Políticas
Nacional e Estadual de Recursos Hídricos (Lei Federal n.º 9.433/97 ), Código de Obras Municipal e Lei
Orgânica Municipal.
INTÉRPRETE DE LIBRAS
A história do tradutor e intérprete de Língua de Sinais. Legislação acerca da LIBRAS, da educação e da
acessibilidade para os surdos. Regulamento para tradução e interpretação de Língua de Sinais.
Formação, atribuições e atuação do profissional tradutor e intérprete de LIBRAS/Língua Portuguesa.
Implicações éticas na atuação do profissional tradutor e intérprete de LIBRAS/Língua Portuguesa.
Aspectos linguísticos e gramaticais da LIBRAS. A fluência da LIBRAS na tradução e interpretação de
LIBRAS/Língua Portuguesa. Modelos de tradução e interpretação de LIBRAS/Língua Portuguesa. O
papel do Intérprete de Língua de Sinais nas diferentes instâncias sociais. Educação de Surdos e o
tradutor e intérprete de Língua de Sinais. A educação de Surdos (Modalidade: LIBRAS/ Língua
Portuguesa oral). Inclusão e Acessibilidade dos Surdos (Modalidade: Língua Portuguesa oral/ LIBRAS).
TÉCNICO AMBIENTAL
Estratégias para conservação da diversidade biológica: hotspots (áreas de alta biodiversidade) e centros
de endemismos. Estratégias de conservação de hábitats e de espécies. Estrutura de populações e manejo
sustentável de fauna na natureza e em semiliberdade. Ecologia da paisagem. Biomas e fitofisionomias
brasileiros: características e evolução da fauna e flora. Desenvolvimento econômico do país e
conservação da biodiversidade amazônica. Política Nacional da Biodiversidade, Decreto nº4.339/2002. 8
Decreto nº 2.519/1998. Acesso ao Patrimônio Genético - Medida Provisória nº 2.186- 16/2001 e Decreto
nº 6.159/2007. Lei nº 5.197/1967. Lei nº 12.651/2012 e Lei nº 12.727/2012 - Ordenamento dos recursos
florestais: Código Florestal Brasileiro e suas alterações. Lei nº 11.284/2006 (títulos I, II e III e V);
Resolução CONAMA nº 378/2006; Resolução CONAMA nº 379/2006. Manejo florestal sustentável;
valoração ambiental e florestal. Recuperação de áreas degradadas. Aquecimento global e sequestro de
carbono. Concessão florestal. Desmatamento, corte seletivo. Monitoramento ambiental. Proteção
florestal (prevenção e combate a incêndios florestais), legislação aplicada ao uso do fogo. Conceitos
básicos de cartografia. Lei nº 9.605/1998. Decreto nº6.514/2008. 23 Lei Complementar nº 140/2011.
Gestão e manejo de UC: conselho gestor (consultivo deliberativo), plano de manejo; zona de
amortecimento, uso público. Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, Decreto nº
6.040/2007. Lei nº 9.985/2000 e Decreto nº 4.340/2002 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC). Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), Decreto nº 5.758/2006. Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 (artigos 1º ao 5º). Lei nº 11.516/2007. Política Nacional de
Educação Ambiental – PNEA, Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002. Programa Nacional de
Educação Ambiental – ProNEA. Lei nº 12.512/2011 e Decreto nº7.572/2011 (Bolsa Verde). Lei de ATER,
Lei nº 12.188/2010 e Decreto nº 7.215/2010.
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CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR- EDUCAÇÃO: Professor Pedagogo e Psicopedagogo
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor.
Argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Coerência e coesão textual. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão,
causalidade, adição, alternância etc.). O sentido das palavras – adequação vocabular, denotação,
conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Valor semântico e
emprego dos conectivos. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da
oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação).
Acentuação gráfica. Ortografia. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. verbal e
nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Locuções verbais (perífrases
verbais). Paralelismo sintático e paralelismo semântico. Emprego das classes gramaticais. Estrutura e
formação de palavras.
ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Constituição Federal de 1988,
Títulos I e II, Artigos do 1º ao 16º. Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº
8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a 326, que tratam dos crimes
cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Responsabilidade sêxtupla dos
servidores públicos. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Lei Orgânica do Município de
Seringueiras.
INFORMÁTICA BÁSICA
Noções de informática: conceitos. Componentes dos sistemas de computação: Hardware e software.
Software Básico, software utilitário e software aplicativo e software livre: conceitos. Rede de
computadores (cabeadas e wireless) e equipamentos de conectividade: conceitos e aplicações. Conceitos,
funções e aplicações de intranet e Internet. Tipos e características dos navegadores e dispositivos móveis.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Aspectos Filosóficos da Educação — o pensamento pedagógico moderno: iluminista, positivista,
socialista, escolanovista, fenomenológico-existencialista, antiautoritário, crítico. Tendências atuais:
liberais e progressistas. O pensamento pedagógico brasileiro: correntes e tendências na prática escolar.
Aspectos Sociológicos da Educação — as bases sociológicas da Educação, a Educação como processo
social, as instituições sociais básicas, educação para o controle e para a transformação social, cultura e
organização social, desigualdades sociais, a relação escola / família /comunidade. Educação e Sociedade
no Brasil. Aspectos Psicológicos da Educação — a relação desenvolvimento / aprendizagem: diferentes
abordagens, a relação pensamento / linguagem — a formação de conceitos, função simbólica, o papel da
brincadeira no desenvolvimento, o processo de alfabetização. Aspectos do Cotidiano Escolar — a
avaliação como processo, o fracasso na alfabetização; a relação professor / aluno; a democratização da
escola: participação, autonomia e autogestão; os direitos da criança e do adolescente; a sala de aula e sua
pluralidade. Diretrizes, Parâmetros, Medidas e Dispositivos Legais para a Educação — A LDB atual, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e para a Educação Infantil. A
BNCC. Educação Especial e Inclusão Escolar. História da evolução da educação especial. Documentos
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internacionais e legislação brasileira, Política nacional de educação especial na perspectiva da educação
inclusiva, Conceituação de inclusão escolar. Princípios e fundamentos da inclusão escolar. Aspectos
necessários para promover a inclusão escolar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PROFESSOR PEDAGOGO
Organização da educação brasileira: Legislação educacional (LBD); Políticas educacionais; Filosofia da
Educação: Concepções liberais e progressistas da educação: contribuições e limites; Pedagogia
tradicional, nova, tecnicista. Sociologia da Educação: a democratização da escola; educação e sociedades.
Psicologia da Educação: Teorias do desenvolvimento humano em suas distintas concepções; A história
das ideias pedagógicas: pensamento pedagógico – da antiguidade clássica aos dias atuais; o pensamento
pedagógico brasileiro; Educação e Tecnologia: aprendizagem com tecnologias digitais; Educação em
Rede. Avaliação da aprendizagem. Educação inclusiva. Base nacional Comum Curricular- BNCC,
Referencial curricular da educação. Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e do
Adolescente.
PSICOPEDAGOGO
História da Psicopedagogia. Caracterização e atuação profissional do psicopedagogo. Diagnostico
Psicopedagógico. Avaliação e intervenção psicopedagógica: objetivos e métodos. A intervenção
psicopedagógica na escola, na família e com o aluno. Intervenção psicopedagógica frente os distúrbios
de aprendizagem. A postura ética do psicopedagogo. A função do psicopedagogo como agente na
prática educativa e em equipes interdisciplinares. Atendimento psicopedagógico aos portadores de
deficiência. Distúrbio/ Dificuldades de Aprendizagem: Conceituação e questões teórico-práticas.
Fracasso escolar. Tendências teóricas, filosóficas, psicológicas e pedagógicas na educação. Fundamentos
da Epistemologia Genética e seus estágios de desenvolvimento. Dinâmica de Grupos. LDB Lei Federal
no 9394/96; referencial curricular da educação. Parâmetros curriculares nacionais. Estatuto da Criança e
do Adolescente.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – SAÚDE: Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico
Anestesista, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra,
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo.
LÍNGUA PORTUGUESA
Interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor.
Argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Coerência e coesão textual. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão,
causalidade, adição, alternância etc.). O sentido das palavras – adequação vocabular, denotação,
conotação, polissemia e ambiguidade. Homonímia, sinonímia, antonímia e paronímia. Valor semântico e
emprego dos conectivos. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da
oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação).
Acentuação gráfica. Ortografia. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais.
Locuções verbais (perífrases verbais). Paralelismo sintático e paralelismo semântico. Emprego das
classes gramaticais. Estrutura e formação de palavras.
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Constituição Federal de 1988,
Títulos I e II, Artigos do 1º ao 16º. Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº
8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a 326, que tratam dos crimes
cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Responsabilidade sêxtupla dos
servidores públicos. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Lei Orgânica do Município de
Seringueiras.
INFORMÁTICA BÁSICA
Noções de informática: conceitos. Componentes dos sistemas de computação: Hardware e software.
Software Básico, software utilitário e software aplicativo e software livre: conceitos. Rede de
computadores (cabeadas e wireless) e equipamentos de conectividade: conceitos e aplicações. Conceitos,
funções e aplicações de intranet e Internet. Tipos e características dos navegadores e dispositivos móveis.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
Políticas de saúde no Brasil. Legislação do SUS (Lei 8080 de 19 de setembro de 1990; Lei 8142 de 28 de
dezembro de 1990; Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995; Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de
1998; Lei N. º 9.782, de 26 de Janeiro de 1999; Norma Operacional Básica - NOB 1/96; Lei N. º 9.782, de 26
de Janeiro de 1999; Portaria GM/MS n. º 17, de 05 de janeiro de 2001). Direitos dos usuários do SUS
(Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009; Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012). Atenção Básica de
Saúde (Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017; Norma operacional da assistência à saúde / sus
NOAS-SUS 01/2001). Vigilância em saúde (Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de
notificação compulsória - portaria no - 204, de 17 de fevereiro de 2016; Pacto Pela saúde - portaria nº 399,
de 22 de fevereiro de 2006). Saúde suplementar (Lei n. º 9.961, de 28 de Janeiro de 2000). Sistema de
Informação em Saúde (SIM, SINASC, Sinam, SI-PNI). Políticas de Promoção de Saúde (Portaria nº
2.446,de 11 de novembro de 2014), Lei Complementar 141/12.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ENFERMEIRO
Parâmetros para o funcionamento do SUS. Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de
infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças;
Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da
Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem. Enfermagem Médico–Cirúrgica:
Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios,
cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças
infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de
Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–
infantil e pediatria: pré-natal, parto e puerpério e período neonatal. Políticas de saúde: noções sobre o
Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções
da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por
imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade).
FARMACÊUTICO
Farmacologia: Farmacocinética e Farmacodinâmica. Neurofármacos e fármacos que atuam nos diversos
sistemas orgânicos: sistema cardiovascular, urinário, gastrointestinal, reprodutor e hematopoiético.
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Quimioterapia: antimicrobiana, antineoplásica e antiparasitária. Inflamação e Imunomodulação.
Hormônios e seus antagonistas. Vitaminas. Princípios básicos da toxicologia: tratamento de intoxicações.
Farmacotécnica – Formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica: pós, comprimidos, drágeas e
cápsulas. Formas farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica: emulsões, suspensões e aerossol.
Soluções, extratos, tinturas e xaropes. Pomadas, cremes e pastas. Outras formas farmacêuticas:
supositórios, colírios e injetáveis. Desenvolvimento farmacêutico: sistema de liberação de fármacos,
estabilidade, preservação e aditivos utilizados em medicamentos. Farmácia Hospitalar e Legislação
Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica. Estrutura Organizacional e funções da Farmácia
Hospitalar. Controle de Infecção. Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância. Terapia Nutricional
Parenteral. Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Legislação vigente para medicamentos:
estratégicos, genéricos, sob controle especial, especializados e da atenção básica. Biossegurança –
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Mapas de riscos ambientais. Regulamento Técnico para
o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
FISIOTERAPEUTA
Anatomia, Biomecânica, Fisiologia, Biologia e Histologia. Fisioterapia: conceituação, recursos, avaliação,
exame, diagnóstico, objetivos e tratamento. Conhecimentos Básicos em Eletrotermofototerapia: em
Recursos Terapêuticos Manuais; em Cinesioterapia. Atenção Fisioterapêutica em Saúde Coletiva.
Atendimento nas fases Pré e Pós-operatórias nas Diversas Patologias. Prescrição e treinamento de
órteses e próteses. Fisioterapia nas disfunções posturais. Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia.
Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia.
Fisioterapia em Pediatria. Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia. Fisioterapia em Geriatria. Ética e
Legislação Profissional do Fisioterapeuta. Assistência fisioterapêutica no âmbito do Sistema Único de
Saúde – SUS. Política Nacional de Promoção da Saúde: Objetivos; Diretrizes; Estratégias; Ações
específicas.
MÉDICO ANESTESISTA
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA: Valor da história clínica e interpretação do exame físico.
Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa,
relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. CONHECIMENTOS NA ÁREA
DE FORMAÇÃO: Bloqueio neuromuscular. Anestesia local e adjuvantes. Metodologia científica.
Anestesia geral inalatória (farmacocinética e farmacodinâmica). Anestesia venosa (farmacocinética e
farmacodinâmica). Monitorização. Equilíbrio hidro-eletrolítico e reposição volêmica. Equilíbrio
ácidobase. Parada cardiorrespiratória e reanimação. Morbidade e mortalidade em anestesiologia. Dor e
cuidados paliativos. Medicina perioperatória. Transfusão sanguínea. Bloqueios no neuroeixo. Anestesia
na criança. Anestesia no idoso. Anestesia para cirurgia cárdio-torácica e vascular. Anestesia para
neurocirurgia. Bloqueios periféricos. Anestesia para otorrinolaringologia, oftamologia e
bucomaxilofacial. Anestesia para cirurgia abdominal. Anestesia em ortopedia, em cirurgia plástica, em
urologia. Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos. Anestesia em situações especiais.
Anestesia no cardiopata, no pneumopata e no renal crônico. Anestesia em situações de urgência.
Choque. Assistência respiratória. Ultrassonografia em anestesia.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
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FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA: Valor da história clínica e interpretação do exame físico.
Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa,
relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. CONHECIMENTOS NA ÁREA
DE FORMAÇÃO: Anatomia, Fisiologia e Semiologia do Aparelho Cardiovascular. Métodos
Diagnósticos: Eletrocardiografia, Ecocardiografia, Medicina Nuclear, Hemodinâmica, Ressonância
Magnética, Cardiopatias Congênitas Cianóticas e Acianótica: Diagnóstico e Tratamento. Hipertensão
Arterial. Doença Coronariana. Doença Reumática. Valvulopatias: Diagnóstico e Tratamento.
Miocardiopatias: Diagnóstico e Tratamento. Insuficiência Cardíaca Congestiva. Doença de Chagas.
Arritmias Cardíacas: Diagnóstico e Tratamento. Marca passos Artificiais. Endocardite Infecciosa.
Hipertensão Pulmonar. Sincope. Doenças do Pericárdio. Doença da Aorta. Embolia Pulmonar. Cor
pulmonale.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA: Valor da história clínica e interpretação do exame físico.
Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa,
relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. CONHECIMENTOS NA ÁREA
DE FORMAÇÃO: Interpretação clínica do hemograma, diagnóstico diferencial e tratamentos das
anemias, leucopenias, policitemias, leucemias e linfomas. Diagnóstico diferencial das linfadenopatias e
esplenomegalias. Arritmias. Diagnóstico diferencial das cardiomiopatias (restritiva, congestiva e
hipertrófica). Insuficiência cardíaca. Hipertensão arterial. Doenças coronarianas. Doença valvar
cardíaca. Doenças da aorta. Doença arterial periférica. Doença venosa periférica. Asma brônquica.
Enfisema pulmonar. Bronquite crônica. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Tabagismo. Pneumotórax.
Doença pulmonar ocupacional. Doença intersticial pulmonar. Pneumonias. Síndrome de insuficiência
respiratória. Tuberculose pulmonar - extra pulmonar. Câncer de pulmão. Tromboembolia pulmonar.
Insuficiência respiratória aguda. Avaliação clínica da função renal. Importância clínica do exame simples
de urina (EAS). Choque. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal crônica. Infecções urinárias.
Doenças glomerulares. Nefrolitíase (uropatia obstrutiva). Doenças da próstata. Hemorragia digestiva.
Doenças do esôfago. Doença ulceropéptica. Gastrites. Doenças funcionais do tubo digestivo. Doença
inflamatória intestinal. Má absorção intestinal. Diagnóstico diferencial das diarreias e da síndrome
disabsortiva. Parasitoses intestinais. Diarreia. Câncer do estômago. Câncer do cólon. Câncer do pâncreas.
Pancreatites. Icterícias. Hepatites. Cirroses e suas complicações. Hepatopatia alcoólica. Hepatopatia
induzida por drogas. Diagnóstico diferencial das icterícias e cirrose hepática. Tumores hepáticos.
Doenças da vesícula e vias biliares. Diabetes mellitus. Diagnóstico diferencial das dislipidemias.
Obesidade e desnutrição. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Alcoolismo. Doenças infectoparasitárias.
AIDS e suas complicações. Doenças sexualmente transmissíveis. Dengue. Lesões elementares da pele.
Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas. Osteoporose. Osteoartrite. Febre reumática. Artrite
reumatoide. Vasculites. Lúpus eritematoso sistêmico. Meningoencefalites. Doença de Parkinson.
Acidente vascular cerebral. Intercorrências clínicas dos pacientes oncológicos.
MÉDICO GINECOLOGISTA
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA: Valor da história clínica e interpretação do exame físico.
Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa,
relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. CONHECIMENTOS NA ÁREA
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DE FORMAÇÃO: Princípios da assistência à paciente. Anatomia e embriologia. Dismenorreia e tensão
pré-menstrual. Hemorragia uterina disfuncional. Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST e AIDS.
Amenorreias. Endometriose. Síndrome dos ovários policísticos. Infertilidade. Doença inflamatória
pélvica. Incontinência urinária. Prolapso genital e distúrbios do assoalho pélvico. Contracepção.
Climatério. Doenças benignas e malignas da mama. Neoplasias malignas do colo e corpo uterino, vagina
e ovários.
MÉDICO PEDIATRA
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE MEDICINA: Valor da história clínica e interpretação do exame físico.
Princípios da Assistência ao paciente: medicina baseada em evidências, medicina baseada na pessoa,
relação médico-paciente, ética médica, bioética e tomada de decisões. CONHECIMENTOS NA ÁREA
DE FORMAÇÃO: Avaliação da idade gestacional. Saúde do feto e perinatal. Puericultura. Recémnascido normal, com baixo peso ao nascer. Recém-nascido prematuro e pós-termo. Recém-nascido de
mãe diabética. Primeiros cuidados. Emergências na sala de parto. Asfixia perinatal. Distúrbios
respiratórios, hematológicos, metabólicos e hidroeletrolíticos no recém-nascido. Enterocolite
necrotiszante. Icterícia neonatal. Tocotraumatismos. Infecções congênitas, perinatais e adquiridas
neonatais. Hemorragia intracraniana. Convulsões. Desenvolvimento pondo-estatural do recém-nascido.
Alimentação do recém-nascido normal e do prematuro. Patologias do umbigo. Síndrome de abstinência
no recém-nascido. Crescimento e desenvolvimento normal e patológico da criança e do adolescente.
Anormalidades cromossômicas na criança. Acidentes e intoxicações na infância. Imunização. Nutrição
da criança e do adolescente. Aleitamento materno. Alimentação no primeiro ano de vida. Distúrbios
hidroeletrolíticos e metabólicos. Desidratação. Desnutrição. Diarreia aguda e crônica. Doença
inflamatória intestinal. Condições cirúrgicas do trato gastrointestinal. Pancreatite. Doenças metabólicas e
infecciosas do fígado. Colestase. Insuficiência hepática. Hipovitaminoses. Protozooses e helmintíases.
Viroses comuns na infância. Coqueluche, difteria e tétano. Dengue. Infecções comuns na infância.
Alergias. Infecção urinária. Insuficiência renal aguda. Condições associadas com hematúria e
proteinúria. Síndrome nefrótica e nefrítica. Vulvovaginites. Ginecologia na adolescência. Infecções das
vias aéreas superiores. Afecções otorrinolaringológicas. Anomalias congênitas das vias aéreas superiores
e inferiores. Asma brônquica. Bronquiolite. Tuberculose. Pneumopatias agudas e crônicas. Doença das
células falciformes. Febre reumática. Artrite reumatoide. Sopro cardíaco na criança. Insuficiência
cardíaca. Cardiopatias congênitas. Endocardite. Miocardite. Hipertensão arterial. Anemias agudas e
crônicas. Coagulopatias. Síndromes hemorrágicas. Diabetes. Síndrome metabólica. Obesidade. Hiper e
hipotiroidismo. Baixa estatura. Puberdade precoce. Ortopedia infantil. Convulsões. Meningoencefalites.
Doenças neuromusculares. Neuropatias. Principais neoplasias malignas na criança. Imunodeficiencias
primárias. Linfonodomegalias. AIDS. Doenças sexualmente transmissíveis. Claudicação na criança.
Maus-tratos a crianças. Abuso sexual.

NUTRICIONISTA
Nutrientes: definições e classificação; funções, digestão, absorção, transporte e excreção. Energia. Água,
eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Fontes alimentares. Deficiência e toxicidade. Nutrição: alterações
fisiológicas nos diversos ciclos de vida: primeiro ano de vida, pré-escolar, escolar, adolescente, gestante,
nutriz e adultos, recomendações nutricionais. Avaliação Nutricional: conceitos, métodos de avaliação
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nos diferentes ciclos de vida; Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Tratamento Nutricional: nas
doenças cardiovasculares; do sistema digestório e glândulas anexas; nas afecções endócrinas e do
metabolismo; do sistema renal e das vias urinárias; nas doenças infecto parasitárias; nos distúrbios
metabólicos; no Câncer; na SIDA, na obesidade; nas anemias; nas alergias e intolerâncias alimentares; na
desnutrição proteico-energética. Métodos de Terapia Nutricional. Epidemiologia dos Distúrbios
Nutricionais: obesidade, desnutrição proteico energética; anemia ferropriva; hipovitaminose A;
deficiência de iodo. Controle Higiênico- Sanitário: fundamentos microbiológicos; contaminação,
alteração e conservação de alimentos; toxinfecções alimentares. Técnica Dietética: conceitos, classificação,
características dos alimentos; prépreparo e preparo dos alimentos. Educação, Saúde e Nutrição: aspectos,
conceitos e métodos de ensino envolvidos na prática da Educação e Saúde. Evolução e mudanças nos
hábitos alimentares. Políticas, Programas e Projetos de Saúde: SUS; Política Nacional de Alimentação e
Nutrição; Programa Saúde da Família.
ODONTÓLOGO
Anatomia: ossos e músculos da face, nervos cranianos, vascularização, articulação Temporomandibular.
Histologia e embriologia: desenvolvimento, estrutura e função dos dentes e tecidos associados.
Farmacologia: princípios e mecanismos da antibioticoterapia, prescrição de fármacos, interações
medicamentosas, controle da dor e da inflamação. Imunologia: sistema imune, inflamação, resposta
imunológica, reações de hipersensibilidade, autoimunidade, imunodeficiências. Anestesiologia: soluções
anestésicas, técnicas anestésicas empregadas em Odontologia, complicações relacionadas.
Biossegurança: conceitos usados em biossegurança, equipamentos de proteção individual (EPI), métodos
de esterilização, classificação de Spaulding de objetos e áreas segundo os níveis de desinfecção e
esterilização, infecção cruzada, descarte do lixo, PGRSS. Cirurgia: princípios de cirurgia e exodontia,
infecções odontogênicas, profilaxia antibiótica. Dentística: princípios de cariologia, uso do flúor,
nomenclatura dos preparos cavitários, instrumentos, preparo e isolamento ao campo operatório,
materiais restauradores, proteção do complexo dentina/polpa, restaurações diretas, restaurações
indiretas, clareamento de dentes vitais e não vitais. Oclusão: anatomia dental, movimentos
mandibulares, articuladores, tipos de oclusão e contatos oclusais, desordens temporomandibulares e dor
facial; Endodontia: diagnóstico em endodontia, emergência em dor orofacial de natureza odontogênica,
princípios do tratamento endodôntico, morfologia dentária e cavidades de acesso, desenvolvimento,
estrutura e função da polpa, patologias periapiais, microbiologia e imunologia, instrumentos e materiais,
resposta da polpa à cárie e aos procedimentos odontológicos. traumatismo dentário, medicação
intracanal, cirurgia paraendodôntica. Odontopediatria: anestesia em odontopediatria, cronologia da
erupção, métodos preventivos e restauradores. Periodontia: anatomia do periodonto, etiologia e
patogênese das doenças periodontais, microbiologia periodontal, efeitos das condições sistémicas sobre
o periodonto, tratamento das infecções periodontais, inter-relação entre periodontia e outras
especialidades, cirurgia periodontal. Prótese: prótese parcial fixa, prótese parcial removível à grampo,
prótese total, técnicas e materiais de moldagem, materiais e técnicas de cimentação, restauração de
dentes tratados endodonticamente. Radiologia: filmes e processamento radiográfico, componentes e
constituição dos aparelhos de raios X, técnicas radiográficas intra e extrabucais, indicações dos exames
radiográficos, princípios de formação da imagem radiográfica, radiobiologia e radioproteção, noções de
interpretação radiográfica. Patologia: lesões do órgão dental, alterações de desenvolvimento dos dentes,
manifestações bucais de doenças sistémicas, cistos e tumores odontogênicos, lesões de tecidos moles,
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patologias ósseas. Saúde coletiva: caracterização e hierarquização de problemas, epidemiologia aplicada
à odontologia, índices e indicadores, promoção de saúde e prevenção das doenças bucais, políticas
públicas em saúde bucal, diretrizes e normas para organização da atenção básica para o PSF e o PACS,
PGRSS.
PSICÓLOGO
Parâmetros para o funcionamento do SUS. A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes
campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e
o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua
relação com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de
Grupo: a Comunicação as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis. Psicologia
Institucional e seus métodos de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde
pública. Teorias e técnicas psicoterápicas. Processo Psicodiagnóstico. Terapia na Saúde mental.
Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia da Aprendizagem. Psicologia Familiar - Criança e
Adolescente; Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS. Psicologia Institucional e processo
grupal.; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90,
Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996,
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS – NOASSUS de 2002.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: Agente Administrativo, Auxiliar de Creche, Cuidador de Crianças,
Eletricista de Veículo, Eletricista Predial, Fiscal de Postura, Fiscal Sanitário, Fiscal Tributário,
Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículo Pesado, Operador de Máquinas Leves, Operador de
Máquinas Pesadas - Escavadeira Hidráulica/PC, Operador de Máquinas Pesadas - Motoniveladora,
Operador de Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira, Técnico Agropecuário.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de texto. Variações linguísticas. Funções da linguagem. Tipos e gêneros de texto.
Coesão e coerência textuais. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico):emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação.
Fonologia/fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Morfologia: elementos
mórficos e processos de formação de palavras; classes de palavras. Sintaxe: termos das orações; orações
coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase.
Semântica: denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; polissemia e
ambiguidade. Figuras de linguagem.
ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Constituição Federal de 1988,
Títulos I e II, Artigos do 1º ao 16º. Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº
8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a 326, que tratam dos crimes
cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Responsabilidade sêxtupla dos
servidores públicos. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Lei Orgânica do Município de
Seringueiras.
INFORMÁTICA BÁSICA
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
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aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos
predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação.
ATUALIDADES
História e Geografia do Município de Seringueiras. Questões nacionais e internacionais relacionadas a
fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, ocorridos até a data da publicação desse Edital. Temas
atuais em discussão: Fakenews; o Marco Civil da internet; Violência e segurança pública; Ideologização
da sociedade entre outros.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE ADMINISTRATIVO
Administração: Fundamentos básicos de administração: conceitos, características e finalidade. Funções
administrativas: planejamento, organização, controle e direção. Estrutura organizacional.
Comportamento organizacional administrativas: técnicas de arquivo e protocolo. Classificação de
documentos, correspondências, atos oficiais, envelope e endereçamento postal. Racionalização do
trabalho. Delegação de poderes; centralização e descentralização. Liderança. Motivação. Comunicação.
Redação oficial e técnica. Aspectos gerais, características fundamentais, ofícios, requerimentos, pareceres
e outros modelos oficiais de correspondência. Etiqueta no trabalho. Ética. Relações humanas: trabalho
em equipe; comunicação interpessoal; atendimento. Gestão de material e controle de estoques. Sistema
Eletrônico de Informações (SEI). Lei de Acesso a Informação (LAI). Regime Jurídico Único e Seguridade
Social do Servidor Público, noções de planejamento e orçamento público, noções de funcionamento da
Administração Pública.
AUXILIAR DE CRECHE
Conhecimento e incentivo ao Desenvolvimento Infantil. Orientação à higiene e cuidados com a criança.
Conhecimento da organização de creches de escolas de educação infantil. Organização e conservação
dos materiais. Recreação com as crianças. Noções básicas de: assepsia, desinfecção e esterilização do
ambiente. Conhecimento dos procedimentos para atendimento aos pais. Fiscalização de entrada e saída
de crianças. Atendimento às ordens de serviços. Atitudes visando à disciplina de alunos. Fiscalização da
manutenção dos aspectos físicos do prédio. Iniciativa para redução de problemas dentro da unidade.
Controle da frequência dos alunos. Auxílio e orientação quanto à alimentação. Desenvolvimento de
brincadeiras e atividades esportivas. Execução de atividades previstas no planejamento escolar. Lei nº
8.069/90 - artigos: 2º a 4º e parágrafo único; 5º a 8º e seus parágrafos; 9º a 11 e seus parágrafos; artigos 12
a 14 e parágrafo único; artigos 15; 17; 18 e 53, incisos e parágrafo único.
CUIDADOR DE CRIANÇAS
Ação do cuidador. Aspectos de Saúde, gênero e sexualidade. Direito à educação para todos. Alimentação
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e Contexto Alimentar. Relação com a comunidade escolar. Comunicação e sistemas alternativos de
comunicação. O uso pedagógica dos recursos de TECNOLOGIA ASSISTIVA. Aprendizagem e
desenvolvimento no contexto da educação para todos. Desenvolvimento motor; Posicionamento da
pessoa criança nas diferentes posturas; Interação e vínculo; Estimulação Global (Motora e/ou Mental);
Atividades do dia a dia (alimentação, banho, vestuário, cuidados pessoais). Noções de Psicologia do
desenvolvimento infantil.
ELETRICISTA DE VEÍCULO
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Noções de eletrotécnica e eletrônica: teoria atômica, corrente elétrica, tensão,
resistência, potência, materiais condutores e isolantes, eletromagnetismo, resistores, capacitores, diodos,
transistores e circuitos integrados. Circuitos elétricos: tipos (série, paralelo e misto) e componentes. Lei
de Ohm: conceitos e cálculos. Simbologia, leitura e interpretação de diagramas e esquemas elétricos
automotivos. Leitura e utilização de multímetros e instrumentos de medições elétricas. Montagem,
manutenção, identificação e correção de defeitos dos seguintes sistemas e componentes eletroeletrônicos
de máquinas e veículos automotores: acumuladores, alimentação e injeção de combustível, partida,
carga, ignição, iluminação, sinalização, especiais e instrumentos do painel.
ELETRICISTA PREDIAL
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Materiais Elétricos: Tubulações – eletrodutos metálicos e de PVC, eletrocalhas.
Condutores em geral, fios e cabos. Quadros (disjuntores, balanceamento de circuitos). Isolamento,
aterramento. Substituição de lâmpadas, reatores e fotocélulas. Ferramentas: Ferramentas manuais.
Ferramentas elétricas. Aparelho de medição de corrente. Aparelho de medição de voltagem.
Manutenção Predial Elétrica.
FISCAL DE POSTURA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE POSTURAS. NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: Conceito,
objeto e fontes do Direito Administrativo. Princípios informativos: expressos e implícitos (art. 37 da
Constituição Federal e art. 2º da Lei nº 9.784/1999). Administração Pública direta e indireta;
desconcentração e descentralização; autarquias, autarquias especiais (agências reguladoras e agências
executivas), fundações públicas; empresas públicas; sociedades de economia mista; consórcios públicos
(art. 241, Constituição Federal). Órgão público: conceito, classificação, competências públicas. Agentes
Públicos: classificação; normas constitucionais concernentes aos agentes públicos. Servidor público:
cargo, formas de provimento, funções, atribuições, concurso público, acumulação, estabilidade,
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aposentadoria, sistema constitucional de remuneração, responsabilidade, direitos e deveres dos
servidores públicos. Atos administrativos: conceitos, requisitos, elementos, pressupostos, atributos,
classificação, cassação, revogação, anulação e convalidação. Vinculação e discricionariedade, ato
administrativo nulo e anulável. Poderes Administrativos: vinculado, discricionário, hierárquico,
disciplinar, regulamentar e poder de polícia. Polícia judiciária e Polícia administrativa. Principais setores
de atuação da polícia administrativa. Uso e abuso de poder. Licitação (Lei nº 8.666/93): conceito,
natureza jurídica, princípios, modalidades, procedimento, dispensa e inexigibilidade. Responsabilidade
civil do Estado. Improbidade administrativa. Lei Anticorrupção. Controle da atividade administrativa:
controle interno e externo. Controle de mérito e controle de legalidade. Bens públicos. Intervenção na
propriedade. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição da República Federativa do
Brasil. Direitos e garantias fundamentais. Administração Pública: disposições gerais. Servidores
públicos. Da repartição de competências no plano federativo: União, Estado e Município.
FISCAL SANITÁRIO
Ciclo hidrológico. A água na transmissão de doenças. Mananciais de água. Captação de água
subterrânea e superficial. Padrões de potabilidade – Portaria Nº 2.914/11 do Ministério da Saúde.
Análise e controle de qualidade da água. Materiais e equipamentos. Conhecimentos de parâmetros
laboratoriais para análises físicas, químicas e bacteriológicas em tratamento e água e esgoto.
Amostragem, coleta e preservação de amostras, preparação e dissolução de amostras de água e esgoto.
Parâmetros de projeto e dimensionamento (adução, preservação e distribuição). Tratamento de água.
Construção e desinfecção de poços e reservatórios. Importância do tratamento dos esgotos sanitários.
Soluções individuais e coletivas de tratamento dos esgotos sanitários. Noções de saúde pública. Noções
de segurança do trabalho. Sistemas de Abastecimento de Água (SAS) e Sistemas de Esgotamento
Sanitário (SES): unidades constituintes, processos de tratamento, especificações técnicas, equipamentos,
dimensionamento, orçamento, obras e operação. Noções de educação sanitária. Noções de qualidade
ambiental e de preservação do meio ambiente. Ecologia e poluição ambiental. Uso sustentado de
recursos naturais. Licenciamento ambiental: LAP, LAI e LAO. Estudo de Impacto Ambiental - EIA. O
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.LO do município de Seringueiras. Relação entre Saúde Pública,
Saneamento e Meio Ambiente. Inspeção e controle dos alimentos, drogas e medicamentos. Controle
Sanitário de Escolas e locais de trabalho. Controle sanitário de cemitérios e abatedouros. Medidas de
prevenção a saúde em piscinas de uso público e coletivo. Controle de artrópodes e roedores; Saneamento
dos resíduos sólidos nas Unidades de Saúde. Doenças de interesse em saúde pública. Medidas de saúde
em época de emergência. Medidas de saúde em situação de calamidade pública. Identificação, controle e
eliminação de fatores de risco (em relação a qualidade de vida, produtos, serviços prestados, meio
ambiente e condições de trabalho). Vigilância Sanitária dentro do Sistema Único de Saúde. Enfoque de
Vigilância em Saúde. Legislação Específica da área: Lei Federal 8080/90 de 19 de setembro de 1990. Lei
nº 12.864 de 2013. Lei nº 13.427 de 2017(e toda a atualização até a data de publicação deste Edital).
Normas Técnicas referentes a Resíduos de Serviços de Saúde: RDC 306/04, de 07 de dezembro de 2004.
Lei Federal Nº. 9782, de 26 de janeiro de 1999.
FISCAL TRIBUTÁRIO
Noções de Direito Administrativo: atos administrativos: classificação; atributos; elementos;
discricionariedade e vinculação; atos administrativos em espécie; extinção. Noções de Contabilidade:
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Princípios Fundamentais de Contabilidade - Resol. CFC nº 750/93 e atualizações; Plano de Contas e
Demonstrações Contábeis - Lei nº 6.404/76; Escrituração, Livros, Registros e Relatórios Contábeis; Ativo,
Passivo e Patrimônio Líquido; Regimes Contábeis; Patrimônio, Fatos e Procedimentos Contábeis. Noções
de Direito Tributário: Obrigação Tributária. Crédito Tributário. Finanças Municipais: receita, rendas
municipais e preços públicos. A estrutura tributária municipal: impostos, taxas, contribuição de
melhoria. Poder de polícia municipal. Código Tributário Nacional. Código Tributário Municipal e
Decretos Regulamentadores. Regulamento do ISS.QN.
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Conhecimentos sobre operação de tratores e seus implementos: precauções e regras de
segurança; leitura dos instrumentos do painel; manutenção e verificações de rotina; lubrificação e
cuidados operacionais; ajustes e regulagens do levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e
alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. 2.
Conhecimentos sobre operação de máquinas pesadas dotadas de rodas ou esteiras (pás mecânicas,
motoniveladoras, tratores pesados, reboques, implementos e máquinas afins): precauções e regras de
segurança; leitura dos instrumentos do painel; manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e
cuidados operacionais; ajustes, regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de
implementos. Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS - PÁ CARREGADEIRA
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Conhecimentos sobre operação de tratores e seus implementos: precauções e regras de
segurança; leitura dos instrumentos do painel; manutenção e verificações de rotina; lubrificação e
cuidados operacionais; ajustes e regulagens do levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e
alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. .
Conhecimentos sobre operação de máquinas pesadas dotadas de rodas ou esteiras (pás mecânicas, pá
carregadeira, implementos e máquinas afins): precauções e regras de segurança; leitura dos
instrumentos do painel; manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais;
ajustes, regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos.
Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA/PC
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
66

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Conhecimentos sobre operação de tratores e seus implementos: precauções e regras de
segurança; leitura dos instrumentos do painel; manutenção e verificações de rotina; lubrificação e
cuidados operacionais; ajustes e regulagens do levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e
alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos.
Conhecimentos sobre operação de máquinas pesadas dotadas de rodas ou esteiras (escavadeira
hidráulica /PC implementos e máquinas afins): precauções e regras de segurança; leitura dos
instrumentos do painel; manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais;
ajustes, regulagens, acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos.
Conhecimentos sobre legislação de trânsito e direção defensiva.
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS - MOTONIVELADORA
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Conhecimentos sobre operação de tratores e seus implementos: precauções e regras de
segurança; leitura dos instrumentos do painel; manutenção e verificações de rotina; lubrificação e
cuidados operacionais; ajustes e regulagens do levantador hidráulico, barra de tração, bitolas e
alinhamento de rodas; acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos.
Conhecimentos sobre operação de máquinas pesadas dotadas de rodas ou esteiras (motoniveladoras,
implementos e máquinas afins): precauções e regras de segurança; leitura dos instrumentos do painel;
manutenção básica e verificações de rotina, lubrificação e cuidados operacionais; ajustes, regulagens,
acoplamento, desacoplamento, limpeza e conservação de implementos. Conhecimentos sobre legislação
de trânsito e direção defensiva.
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos diferentes órgãos executivos e das
diferentes entidades da federação. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito.
Veículos. registro, licenciamento, condução de escolares. Habilitação. Infrações, penalidades, medidas
administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito. Distribuição de competência dos órgãos
executivos de trânsito. Legislação de Trânsito - Código de Trânsito Brasileiro: com toda a atualização até
a data da abertura desse Edital. Convívio Social; relacionamento Interpessoal. Direitos Humanos e
Cidadania no trânsito. Noções sobre funcionamento do veículo.
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MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos diferentes órgãos executivos e das
diferentes entidades da federação. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito.
Veículos. registro, licenciamento, condução de escolares. Habilitação para diferentes categorias.
Infrações, penalidades, medidas administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito.
Distribuição de competência dos órgãos executivos de trânsito. Código de Trânsito Brasileiro: com toda
a atualização até a data da abertura desse Edital
TÉCNICO AGROPECUÁRIO
Conhecimentos sobre mecanização agrícola. Gestão Rural. Planejamento e Projetos .Construções rurais.
Irrigação. Topografia. Extensão rural. Associativismo. Produção vegetal. Manejo e solos e de águas. DSV
Defesa Sanitária Vegetal. O cultivo de plantas in vitro. Propagação de plantas. Olericultura. Meio
Ambiente. Paisagismo. Culturas anuais. Fruticultura, Silvicultura. Produção Animal. Defesa sanitária
animal . Bioclimatologia. Nutrição animal. Avicultura, psicultura, apicultura, suinicultura, ovinocultura,
bovinocultura de corte. Bovinocultura de leite. Produção agroindustrial.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – SAÚDE: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias,
Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Técnico em laboratório, Técnico em Saúde Bucal,
Técnico em Radiologia.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de texto. Variações linguísticas. Funções da linguagem. Tipos e gêneros de texto.
Coesão e coerência textuais. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico):emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação.
Fonologia/fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Morfologia: elementos
mórficos e processos de formação de palavras; classes de palavras. Sintaxe: termos das orações; orações
coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase.
Semântica: denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; polissemia e
ambiguidade. Figuras de linguagem.
ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Constituição Federal de 1988,
Títulos I e II, Artigos do 1º ao 16º. Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº
8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a 326, que tratam dos crimes
cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Responsabilidade sêxtupla dos
servidores públicos. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Lei Orgânica do Município de
Seringueiras.
INFORMÁTICA BÁSICA
MS-Windows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência,
manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de
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aplicativos MS-Office 2010. MS-Word 2010: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de
textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão,
controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos
predefinidos, caixas de texto. MS-Excel 2010: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas,
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-PowerPoint 2010: estrutura básica das
apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e
formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, botões de ação, animação e
transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA
Políticas de saúde no Brasil. Legislação do SUS (Lei 8080 de 19 de setembro de 1990; Lei 8142 de 28 de
dezembro de 1990; Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995; Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de
1998; Lei N. º 9.782, de 26 de Janeiro de 1999; Norma Operacional Básica - NOB 1/96; Lei N. º 9.782, de 26
de Janeiro de 1999; Portaria GM/MS n. º 17, de 05 de janeiro de 2001). Direitos dos usuários do SUS
(Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009; Portaria nº 1.010, de 21 de maio de 2012). Atenção Básica de
Saúde (Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017; Norma operacional da assistência à saúde / sus
NOAS-SUS 01/2001). Vigilância em saúde (Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de
notificação compulsória - portaria no - 204, de 17 de fevereiro de 2016; Pacto Pela saúde - portaria nº 399,
de 22 de fevereiro de 2006). Saúde suplementar (Lei n. º 9.961, de 28 de Janeiro de 2000). Sistema de
Informação em Saúde (SIM, SINASC, SINAM, SI-PNI). Políticas de Promoção de Saúde (Portaria nº
2.446, de 11 de novembro de 2014), Lei Complementar 141/12.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
O conceito do PACS. As tarefas do ACS. O ACS e o trabalho na comunidade. Grupos prioritários do
trabalho do ACS. Ações do ACS frente a problemas de saúde. Responsabilidades do Programa: federal,
estadual e municipal. Os Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. Atenção Primária à
Saúde. APS/Saúde da Família. O processo de trabalho do ACS. Cadastramento das famílias.
Mapeamento da área de atuação Visita domiciliar. Trabalhando educação em saúde na comunidade.
Como trabalhar educação em saúde na comunidade. Recomendações gerais para atividades educativas.
Participação da comunidade. Atuação intersetorial. Planejamento das ações. Etapas do planejamento.
Diagnóstico. Plano de ação. Execução. Acompanhamento e avaliação. Ferramentas de trabalho.
Orientações para preenchimento da ficha de cadastramento – Ficha A. Cadastramento e
acompanhamento da Ficha B. Orientações para preenchimento da Ficha C. cópia das informações
pertinentes da Caderneta da Criança. Orientações para preenchimento da Ficha D – registro de
atividades, procedimentos e notificações.
AGENTE DE ENDEMIAS
Diretrizes e orientações para o Programa de Qualificação dos Agentes de Combate às Endemias
(CONASS). A Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, com o objetivo de
instituir piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE). O Decreto nº 8.474, de 22
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de junho de 2015, define parâmetros e diretrizes para estabelecer a quantidade de ACE. A Lei nº 13.708,
de 14 de agosto de 2018, alterou a Lei nº 11.350/2006, com o objetivo de fixar o piso salarial profissional
nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. As atribuições
dos agentes de combate às endemias. Protocolos. A origem dos recursos financeiros da AFC da União e
do Incentivo Financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de ACE. Imunização ativa.
Doenças causadas por bactérias. Doenças causadas por parasitas. Medidas para controle da dengue. A
leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. Doenças infecciosas.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Ambientação em Saúde e Projeto Profissional. Biossegurança e Segurança do Trabalho em Enfermagem.
Promoção da Saúde. Cuidados de Enfermagem: Higiene e Conforto em todo o Ciclo Vital; Recuperação e
Reabilitação em todo o Ciclo Vital. Cuidados de Enfermagem em Ambientes Especializados. Processo de
Trabalho em Enfermagem. Assistência de Enfermagem a Pacientes em Estado Grave em todo o Ciclo
Vital. Saúde Coletiva. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental.
TÉCNICO EM FARMÁCIA
História da Farmácia – Noções básicas. Anatomia e Fisiologia humana. Noções de Citologia.
Microbiologia. Parasitologia. Patologia Básica. Noções de Farmacologia. Grupos farmacológicos.
Química Geral. Matemática aplicada. Farmacobotânica e Farmacognosia. Prática da Rotina Laboratorial.
Farmacotécnica. Cuidados Básicos com medicamento. Técnicas de conservação e esterilização.
Biossegurança. Manipulação de instrumentos e materiais. Auxiliar na manipulação de fórmulas. Coleta
seletiva de resíduos sólidos em saúde. Farmácia Hospitalar: Primeiros Socorros. Farmácia Hospitalar.
Sistema de distribuição de medicamentos. Nutrição parenteral. Saúde pública e Epidemiologia. Política
Nacional de medicamentos. Tarjas e rótulos – Dispensação de medicamentos. Ética profissional. Noções
de organização do estabelecimento Farmacêutico. Administração farmacêutica. Atenção farmacêutica.
Psicologia aplicada. Legislação farmacêutica.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Organização e métodos dentro do laboratório. Hematologia e Hemostasia. Bacteriologia: Meios de
Esterilização, Meios de Coleta, Cultura e Isolamento dos Materiais Biológicos, Métodos de Coloração,
Nomenclatura, Morfologia, Fisiologia e Classificação de Bactérias, Fungos e Vírus. Bioquímica: Métodos
Analíticos e Utilização de Aparelhos Especiais. Dosagens dos Componentes Nitrogenados, Glicídio e
Glicose, Lipídeces, Enzimas, Bilirrubinas, Total e Frações. Ácido- Básico. Urinálise. Imunologia: Provas
Sorológicas de Várias Patolo-Infecciosas e Parasitárias. Parasitologia. Líquido Cefalorraqueano, Exames
Fésico, Citológico, Bioquímico, Microbiológico e Reações. Farmacologia. Organização de Almoxarifados.
Avaliação da Área Física e Condições Adequadas de Armazenamento. Controle de Estoques de
Medicamentos e Material de Consumo. Padronização dos Itens de Consumo. Sistema de Compra.
Sistema de Dispensação de Medicamentos e Materiais de Consumo. Conceitos, princípios e diretrizes:
Sistema Único de Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Assistência Farmacêutica.
Política de Medicamentos. Ações Coletivas em Saúde e Mecanismo de Controle: Vigilância
Epidemiológica e Sanitária. Legislação para o Setor Farmacêutico. Educação em Saúde: Noções Básicas.
Infecção Hospitalar: Conceitos e Principais Causas. - Técnicas básicas de laboratório como montagem de
aparelhagem, uso dos materiais gerais de laboratório. Conhecimentos de vidraria e equipamentos
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utilizados em laboratórios de análises biológicas. Conceitos gerais sobre esterilização e desinfecção de
materiais de laboratório. Conhecimentos sobre unidade de concentração e cálculos. Preparação de meios
e soluções diversas. Noções de segurança em laboratório e controle de qualidade analítica.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública: Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde.
Evolução das políticas de saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS: conceitos, fundamentação
legal, financiamento, princípios, diretrizes e articulação com serviços de saúde (Lei nº 8.080/90 e Lei nº
8.142/90). Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de
1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a
assistência à saúde e a articulação Inter federativa. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de
tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Lei nº 12.466, de 24 de agosto de 2011,
que acrescenta arts. 14-A e 14-B à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, para dispor sobre as comissões Inter gestores do Sistema
Único de Saúde (SUS), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e suas respectivas composições. Epidemiologia, história
natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população.
Doenças de notificação compulsória. Participação popular e controle social. A organização social e
comunitária. Os Conselhos de Saúde. Sistema de Informação em Saúde. Processo de educação
permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional. Conhecimentos na
área de formação: Higiene dentária. Técnicas de escovação. Instrumentação. Manipulação de materiais e
equipamentos. Preparo e isolamento do campo preparatório. Seleção de moldeiras e confecção de
modelos. Revelação e montagem de radiografias. Conservação e manutenção dos equipamentos. Noções
básicas de controle de infecções: microrganismos, infecções cruzadas, assepsia e antissepsia. Desinfecção
e esterilização. Noções de anatomia oral. Nomenclatura e cronologia de erupção dentária.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Procedimentos Radiológicos. Exercício Profissional. Anatomia Óssea e Fisiologia Humana.
Biossegurança em Saúde. Posicionamento radiológico. Técnicas radiográficas. Técnicas radiográficas em
adultos, crianças e politraumatizados. Proteção radiológica, equipamentos de proteção, procedimentos
de segurança, qualidade de imagem, normas e recomendações. História da radiologia, produção de raios
X, formação da imagem latente e processamentos de imagens radiográficas analógicas e digitais,
trabalho em equipe. Princípios de Radioproteção. Interação da radiação com a matéria.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL: Almoxarife, Auxiliar de serviços diversos, Borracheiro,
Coveiro, Inspetor de pátio, Mecânico de veículos pesados, Merendeira, Monitores de transporte
escolar, Pedreiro, Pintor, Zeladora.
LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de texto. Variações linguísticas. Funções da linguagem. Tipos e gêneros de texto.
Coesão e coerência textuais. Ortografia (atualizada conforme as regras do novo Acordo
Ortográfico):emprego de letras; uso de maiúsculas e minúsculas; acentuação tônica e gráfica; pontuação.
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Fonologia/fonética: letra/fonema; encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. Morfologia: elementos
mórficos e processos de formação de palavras; classes de palavras. Sintaxe: termos das orações; orações
coordenadas e subordinadas; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; crase.
Semântica: denotação, conotação; sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia; polissemia e
ambiguidade.
ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Exercício da cidadania. Ética e função pública. Ética no Setor Público. Constituição Federal de 1988,
Títulos I e II, Artigos do 1º ao 16º. Capítulo VII, Artigos 37 ao 41; Título VIII, Artigos 193 a 232. Lei nº
8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa. Código Penal: Artigos. 312 a 326, que tratam dos crimes
cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Responsabilidade sêxtupla dos
servidores públicos. Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação. Lei Orgânica do Município de
Seringueiras.
ATUALIDADES
História e Geografia do Município de Seringueiras. Questões nacionais e internacionais relacionadas a
fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, ocorridos até a data da publicação desse Edital. Temas
atuais em discussão: Fakenews; o Marco Civil da internet; Violência e segurança pública; Ideologização
da sociedade entre outros.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ALMOXARIFE
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Introdução à Administração. Estrutura e Organização de Almoxarifados. Gestão de
Compras. Gestão de Estoques. Materiais, equipamentos, ferramentas do almoxarife.
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Conhecimentos técnicos e dos instrumentos de trabalho: Limpeza: materiais, utensílios
e técnicas. Noções de manutenção predial: troca de lâmpadas, pequenos reparos em hidráulica ( torneira
pingando- cano vazando- procedimentos imediatos). Prevenção contra incêndio e pânico (Noções
básicas).
BORRACHEIRO
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
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caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Pneus e Reciclagem. História do Pneu. Calibração e características do pneu.
Componentes do pneu. Desenho e Manuais: leitura e Interpretação. Tipos e tamanhos de pneus. Tipos e
tamanhos de rodas. Tipos de câmaras de ar. Conjunto protetor. Montagem e desmontagem de pneus.
Uso de lubrificantes. Reformas e reparos em pneus.
COVEIRO
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. O preparo de sepulturas. Protocolos da exumação; protocolos das inumações.
Reformas de sepulturas. EPIs para o profissional. Conceitos: inumação; exumação; sepultamento;
translado. Conceitos: jazigo; lóculo; columbário; carneiro; cripta. Procedimentos de sepultamentos. A
urna cinerária. Ferramentas do coveiro. Procedimentos no amassamento manual do concreto.
INSPETOR DE PÁTIO
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Noções de cidadania, convivência e segurança. O cotidiano da criança e do adolescente
nas escolas: cidadania, indisciplina, intervenção e resolução. Postura ética do Inspetor de Pátio/
educador. Conhecimento do ECA (Estatuto da Criança de do Adolescente). Conhecimentos básicos
sobre Bulling. Noções básica de higiene no trabalho. Noções de Primeiros Socorros.
PEDREIRO
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas, parada respiratória, queimaduras, cortes e fraturas. Conhecimentos técnicos e dos
instrumentos de trabalho: Escavação: Ferramental básico; equipamentos de segurança. Manutenção
externa e interna dos prédios municipais: Noções básicas de alvenaria, materiais, ferramentas. Noções
básicas de concreto, materiais, ferramentas. Noções básicas de revestimentos, materiais, ferramentas.
PINTOR
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
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sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas, parada respiratória, queimaduras, cortes e fraturas. O atendimento ao cliente e a
compreensão de suas necessidades. A avaliação do local a ser pintado, com a definição do serviço a ser
executado. A escolha e recomendação dos produtos e ferramentas a serem utilizadas, de acordo com as
instruções dos fabricantes e com as normas técnicas. O cálculo das quantidades necessárias de tinta,
produtos complementares, acessórios e ferramentas, de forma a evitar sobras e desperdícios. A
elaboração de plano de trabalho, cronograma e orçamento. A preparação do local a ser pintado. A
realização da pintura no imóvel. A destinação correta dos resíduos. A resolução de problemas.
MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Técnicas de funcionamento e correção de defeitos em motores ciclos Otto e Diesel
automotivos. Técnicas de funcionamento e correção de defeitos de sistemas de transmissão automotivas,
mecânicas e automáticas. Técnicas de funcionamentos e correção de defeitos dos sistemas de suspensão
e freios automotivos. Técnicas de funcionamento e correção de defeitos nos sistemas elétricos-eletrônicos
automotivos. Processos de fabricação. Materiais. Elementos de máquinas. Tratamentos térmicos e de
superfície. Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Cálculo técnico. Normalização.
Metrologia. Manutenção. Automação. Higiene e segurança do trabalho. Qualidade ambiental.
Organização do trabalho. Qualidade. Lubrificação. Informática. Técnicas de Construção; Eletricidade,
Termodinâmica, Mecânica dos Fluídos, Máquinas Térmicas. Refrigeração e Ar Condicionado,
Equipamentos.
MERENDEIRA
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Conhecimentos técnicos e dos instrumentos de trabalho: Noções gerais sobre
higienização: de equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de maneira geral. Noções
gerais sobre administração de cozinhas e refeitórios: armazenamento, controle de estoque e distribuição
de refeições e alimentos. Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos.
Conhecimento sobre pré-preparo e preparo de alimentos. Regras de congelamento. Regras de
organização de alimentos e materiais em geral na dispensa na cozinha. Conhecimentos básicos sobre
composição nutricional dos alimentos. Educação e Cidadania. Noções de comportamentos na hora da
alimentação.
MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
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Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. O relacionamento interpessoal. Conceito de relacionamento interpessoal.
Relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Os conflitos no ambiente de trabalho. Material e
Métodos: e Discussão e Direitos das crianças. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O que é
transporte escolar. Como deve ser o veículo que transporta os alunos. Como deve ser o motorista ou
condutor. Itinerário ou Percurso do veículo escolar e a função do Monitor. Responsabilidade dos pais e
dos alunos. Manutenção dos veículos e a função do Monitor. Fiscalizando o veículo, o motorista que
transportam os alunos. Acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida. Estrutura urbana e sistema de
transporte.
ZELADORA
Noções básicas de higiene individual. Conhecimentos sobre os equipamentos de segurança.
Conhecimento sobre os Equipamentos de proteção Individual. Equipamentos de segurança.
Equipamentos de proteção individual e coletiva. Noções de Primeiros Socorros: Conceitos e verificação:
sinais vitais, pulso, temperatura. Regras básicas para o atendimento à vítima. Transporte de vítima em
caso de extrema urgência. Procedimentos em caso de parada cardíaca, parada respiratória, queimaduras,
cortes e fraturas. Conhecimentos técnicos e dos instrumentos de trabalho: zelador predial: atribuições de
um Zelador (CBO 5 51.20). A relação do zelador com o administrador do prédio). Os cronogramas de
serviços: limpeza e portaria. A otimização do trabalho: planilhas de acompanhamento: check list- ou lista
de verificação (diário, semanal e mensal) e as obrigações periódicas. O acompanhamento de obras e
serviços no prédio. Normas Regulamentadoras: NR01, NR05, NR06, NR07, NR08, NR09, NR10, NR17,
NR18, NR23, NR24, NR26 e NR35. ABNT: 16.280 e NBR 5674; (Gestão de Reformas e Gestão de
Manutenção), Acompanhamento de Obras e Serviços. Zelador escolar: manual do zelador, interação
sobre bullying. Senso de responsabilidade. Termos do regimento escolar. Organização e Gestão escolar
(os segmentos da escola, horários, etc). Materiais destinados à limpeza. Técnicas de zeladoria e
segurança. Manutenção do patrimônio escolar. Conservação do mobiliário e dos equipamentos.
Providências. Urbanidade e respeito ao funcionários e usuários da unidade escolar.

ANEXO IV – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AGENTE ADMINISTRATIVO: Executar trabalhos simples de escritório, compreendidos em rotinas
pré-estabelecidas, que possam ser prontamente aprendidas e requeiram pouca capacidade de
julgamento; Fazer anotações em ficha e manusear fichários; classificar e organizar expedientes recebidos.
Obter informações de fontes determinadas e fornecê-las aos interessados, quando autorizado, digitar,
cartas, ofícios memorandos, telegramas, folhas de pagamento, etc.; Operar com computadores, tais como
duplicadores, endereçadoras, etc.; Auxiliar na separação, distribuição, numeração, selagem e expedição
de correspondências; Executar outras tarefas correlatas.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção
da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em
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conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Visitas domiciliar Rural e
Urbana com intuito de verificação de saúde individual e ou coletiva. Utilização de instrumentos para
diagnóstico demográfico e Sociocultural da comunidade; Promoção de ações de educação para saúde
individual e coletiva; O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de
nascimento, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; O estímulo à participação da comunidade nas
políticas públicas voltadas para a área da saúde; A realização de vistas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco à família; Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Desempenhar atividades auxiliares na
execução dos programas de saúde e executar outras tarefas correlatas e as determinadas nas leis que
regula o cargo de agente comunitário de saúde determinadas pelo SUS e outras correlatas ao cargo.
AGENTES DE ENDEMIAS: Controle ou erradicação de endemias ou Zoonoses (dengue, febre amarela,
malária, raiva, esquistossomose, leishmaniose, chagas, escorpionismo, etc.) e outros; participa das ações
de educação em saúde do serviço de Zoonoses (individual ou em grupo) dos domicílios e comunidades;
participa junto à equipe de saúde da capacitação de recursos humanos, do planejamento e execução das
ações de controle de vetores do serviço de Zoonoses e outras atividades previstas no padrão funcional
de cada posto de trabalho. Zona urbana e rural; desempenhar outras atividades a fins ao cargo
determinadas pelo SUS.
ALMOXARIFE: Manter controle de entrada e saída de materiais através de fichas, e/ou sistema
informatizado; Manter controle de estoque de mercadorias em geral; Manter o setor organizado,
fichários, pastas, arquivos; Executar outras tarefas correlatas.
ASSISTENTE SOCIAL: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas e
projetos na área do serviço social nos diferentes setores da área da Saúde, visando contribuir para a
solução de problemas sociais; Orientar indivíduos, grupos e população para análise e solução de
problemas sociais, utilizando instrumento técnico adequado às diversas abordagens; Realizar atividades
dentro da área de sua formação específica; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua
competência; Executar outras atividades correlatas.
AUXILIAR DE CRECHE: Realizar tarefa inerente ao atendimento de berçário em centros de educação
infantil e similares; desenvolver todas as atividades de higiene das crianças, na relação de educar/cuidar;
executar as atividades de conformidade com o planejamento definido pelo setor competente; participar
das atividades de atualização e aperfeiçoamento, visando aprofundar conhecimentos pertinentes à
educação; participar com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões do
conselho de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam
decisões coletivas; manter-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores;
participar de reuniões ordinárias e extraordinárias, quando for convocado; cumprir e fazer cumprir o
horário e o calendário escolar; responsabilizar-se por crianças da turma ou período correspondentes ao
seu turno de trabalho; zelar pela segurança, sono, alimentação, saúde, higiene, e troca de fraldas ou
roupas das crianças do berçário, que estejam a seu cargo; manter a ordem, conservação e higienização no
local de trabalho, segundo normas e instruções; auxiliar os educadores infantis e professores no trabalho
junto aos alunos da educação infantil; distribuir as alimentações nas unidades, procedendo ao
recolhimento das louças, mamadeiras, talheres e outros; executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS: Executar serviços braçais de qualquer natureza; Realizar
atividades de: servente de pedreiro, encanador, carpinteiro, eletricista mecânico, jardinagem e pintor;
Proceder a limpeza de ruas, avenidas, parques praças em toda a circunscrição do Município; Limpar,
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lavar ou varrer quadras poliesportivas e arquibancadas; Auxiliar na realização de aterros, pontes e toda e
qualquer dependência dos prédios municipais; Cozinhar, lavar e guardar utensílios de uso nas
dependências da execução do seu labor; Preparar alimentação e merendas para servidores e alunos da
rede publica; Zelar e responsabilizar-se pela manutenção do equipamento de trabalho; Atividades
correlatas aos serviços diversos a serem realizados.
BIOQUÍMICO: Fazer análise clínica de exsudatos e transudatos humanos, sangue, urina, fezes, liquor e
outros, valendo-se de diversas técnicas específicas; Analisar soro antiofídico, pirogênio e outras
substâncias, valendo-se de meios biológicos; Proceder a análise legal de peças anatômicas e de
substâncias suspeitas de estarem envenenadas; Efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de
métodos para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao
resguardo da Saúde Pública; Fazer análise de água, como pesquisa de microorganismo e determinações
de elementos químicos, valendo-se de técnicas específicas; Participar, conforme a política interna Do
Município, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e
extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de
treinamento, quando convocado; Trabalhar segundo normas técnicas de biosegurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação,
utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
BORRACHEIRO: Executar serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus,
câmaras e assemelhados que a função recomendar e lhe for determinado pela chefia; proceder na
lubrificação de veículos e equipamentos pertencentes à frota municipal; proceder na lavagem em geral
dos veículos e equipamentos; executar outras tarefas afins. Fiscalização da vida útil dos pneus com
sugestões de recapagens, calibragem e outros assemelhados; prestar socorro a frota municipal;
transportar o equipamento necessário para a atividade; zelar pela limpeza e pela manutenção, incluindo a
necessária lubrificação, dos veículos e equipamentos da frota municipal e outras atividade correlatas ao
cargo determinadas pela chefia imediata.
COVEIRO: Executar tarefas ligadas à conservação de cemitérios municipais, preparação de covas e
realização de enterros. Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para
sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e
exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo;
abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar materiais e equipamentos de trabalho;
preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las; participar dos
trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; executar outras tarefas afins.
CUIDADOR DE CRIANÇAS: Trabalhar com o desenvolvimento motor Normal e Anormal; Ter
conhecimento dos tipos de deficiências e suas implicações; Proporcionar o posicionamento adequado da
criança nas diferentes posturas; - Estimular a interação e vínculo; Saber identificar as dificuldades na
alimentação – Disfagias; Promover a estimulação Global (motora e/ou mental); Auxiliar nas atividades
do dia a dia (alimentação, banho, vestuário, cuidados pessoais).
ELETRICISTA DE VEÍCULO: Executar serviços de instalação e reparos de circuitos de veículos e de
aparelhos elétricos em geral; instalar, inspecionar e reparar instalações elétricas, internas e externas,
fazer enrolamento de bobinas, desmontar, ajustar, limpar e montar geradores, motores elétricos,
dínamos, alternadores, motores de partida, etc; reparar buzinas, interruptores, relés, reguladores de
tensão, instrumentos de painel e acumuladores; executar a bobinagem de motores; fazer e consertar
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instalações elétricas em veículos automotores; providenciar o suprimento de materiais e peças
necessárias à execução dos serviços; executar tarefas afins quanto funcionamento elétrica dos veículos
municipais.
ELETRICISTA PREDIAL: Estudar a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar e coordenar a execução de
projetos elétricos das construções, ampliações e reformas em geral; fiscalizar o cumprimento dos
contratos administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela instituição na área de energia
elétrica, telefonia, informática e outras áreas; inspecionar a execução dos serviços técnicos e das obras da
instituição, apresentando relatório sobre a situação dos mesmos; executar vistorias técnicas em
instalações elétricas e áreas afins das edificações de uso da instituição; elaborar orçamento para execução
de construção e reforma de instalações elétricas de alta e baixa tensão; estudar, dimensionar e detalhar a
maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais eletroeletrônicos em geral; emitir pareceres
técnicos sobre projetos, obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; executar outras atividades
correlatas.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO: Elabora, desenvolve e supervisiona projetos referentes a processos
produtivos agropastoris e agroindustriais, no sentido de possibilitar maior rendimento e qualidade da
produção, garantir a produção dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida das populações
rurais; elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com os tipos de solos e clima, efetuando estudos,
experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o crescimento
de plantas e o rendimento das colheitas; Estuda os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação e
adubagem, realizando experiências e analisando os seus resultados nas fases de semeadura, cultivo e
colheita para determinar as técnicas de tratamento do solo; Elabora e desenvolve métodos de combate as
ervas daninhas, enfermidades da lavoura e praga de insetos, baseando-se em experiências e pesquisas,
para preservar a vida das plantas; Orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas sobre sistemas e
técnicas de exploração agrícola, formas de organização, condições de comercialização para aumentar a
produção e garantir o seu comercio; Coordena atividades de formação de viveiros de mudas, controle de
plantio e replantio, substituindo arvores, quando necessário, para promover o desenvolvimento da
arborização das vias públicas e manutenção de parques, jardins e áreas verdes; Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.
ENFERMEIRO: Elaborar e executar investigação epidemiológica; Atuar na execução de serviços de
enfermagem; comandar a Unidade Hospitalar no tocante ao auxílio médico/ cirúrgico; comandar o
corpo de auxiliar clínico do hospital, centro de saúde, etc.; executar os programas de vacina; elaborar e
executar a estatística de: vacina, epidemiológica, nascidos vivos e óbitos; realizar atividades hospitalares,
visando a proteção e recuperação da saúde individual e coletiva da população municipal; desempenha
suas atividades nos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde Hospitalar, centros de saúde, Postos de
Saúde, Unidade Básica de Saúde - UBS; atuar no programa Saúde da Família –PSF, executar outras
atividades correlatas.
FARMACÊUTICO: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos,
alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Realizar
análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas; Participar da
elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; Orientar sobre uso de produtos
e prestar serviços farmacêuticos; Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais; Realizar preparação,
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produção, controle e garantia de qualidade, fracionamento, armazenamento, distribuição e dispensação
de radiofármacos; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
FISCAL DE OBRAS: Percorrer diariamente as ruas e logradouros públicos da zona urbana verificando
os inícios de obras e reformas de casas comerciais ou residenciais, muros, tapumes e passeios,
solicitando apresentação de licença e comprovante de pagamento da taxa municipal, examinando e
verificando se as novas obras, reformas ou acréscimos obedecem os projetos aprovados e as normas de
recuos e afastamento e distância dos limites e de outros prédios e as disposições dos códigos de obras e
postura municipais; Orientar os munícipes e regularizar as obras e reformas junto a Prefeitura,
concedendo os prazos e atuando, multando ou ainda embargado os serviços irregulares. Preencher os
formulários próprios e legais e elaborar os relatórios de suas atividades; Executar outras tarefas
correlatas.
FISCAL DE POSTURA: Realizar atividades de fiscalização quanto ao cumprimento do código e postura
do município; Emissão de notificações relativas a infração ao código de Postura do município, Exercer a
fiscalização geral nas áreas de obras, indústria, comércio e transporte coletivo e no pertinente à aplicação
e cumprimento das disposições legais, verificando se permanecem as condições informadas na
concessão do Alvará; registrar e comunicar irregularidades referentes a propaganda, rede de iluminação
pública, calçamentos, calçadas e logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de trânsito; exercer o
controle em postos de embarque de táxis; executar sindicâncias para verificação das alegações
decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidade, demolições de prédios e pedidos de
baixa de inscrição; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer
diligências; Proceder a análise dos efeitos de obra nova em relação a vizinhança e ao espaço público;
fiscalizar as atividades concedidas pelo Município como transporte coletivos, táxis, funerárias; Fornecer
o “Habite-se” para obras concluídas, após verificação “in loco” das condições de habitabilidade/uso;
propor atualizações no Código de Obras e Posturas e legislação correlata; prestar informações e emitir
pareceres; elaborar relatórios de suas atividades; executar tarefas afins. Outras atividades correlatas.
FISCAL SANITÁRIO: vistorias aos estabelecimentos sob responsabilidade da Divisão de Vigilância
Sanitária do Município para averiguação das condições sanitárias, e fiscalização dos determinantes de
desgaste à saúde, relacionados ao processo de trabalho; realizar vistorias para averiguação de instalações
prediais de água e esgotos; emitir pareceres técnicos, sempre que necessário, para avaliação do sistema
de abastecimento de água e disposição de esgoto e demais resíduos, que afetem a saúde humana e o
meio ambiente; preenchimento de impressos que documentem as vistorias (folha de inspeção, de
informação e outros instrumentos necessários, além das notificações, incluindo intimações, autos de
infração, termo de intimação, termos de coleta, apreensão, inutilização e depósito), realizar coleta de
amostras, de mercadorias, para análise e medição de riscos ambientais, sempre que se fizer necessário,
para a emissão de parecer quanto as condições sanitárias de um estabelecimento, tendo em vista a
avaliação de determinantes de processos saúde/enfermidade de consumidores e trabalhadores; prestar
orientações quanto às exigências contidas no Código Sanitário e outras necessárias para a manutenção
das condições sanitárias adequadas aos estabelecimentos; emitir pareceres técnicos quando solicitados;
fornecer dados de produção das atividades realizadas, seguindo cronograma previamente estabelecido;
participar da condensação e análise das atividades do serviço de vigilância sanitária; participar de
reuniões de avaliação do serviço, dos trabalhos de grupo interno e externo, e de treinamentos.
Atividades envolvendo a execução de serviços de vigilância sanitária; Auxiliar sob supervisão o médico
veterinário; Vistoriar bares, lanchonetes, etc, no tocante a higiene pública; Atuar estabelecimentos que
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não condizem com as normas de higiene; Vistoriar para efeito de concessão de alvará, estabelecimentos;
Executar tarefas que o médico veterinário lhe conferir; É hierarquicamente subordinado ao médico
veterinário; Executar outras tarefas correlatas.
FISCAL TRIBUTÁRIO: Efetuar no setor que é responsável, notificações, intimações e quaisquer outras
diligências solicitadas pelos órgãos da Prefeitura; Laudos autos de infração por contravenção às posturas
municipais; Exercer fiscalização no comércio, verificar a regularidade do licenciamento; Aprender por
inflação das Leis e regulamentos, mercadorias, animais objetos expostos, negociados ou abandonados
nas ruas e logradouros públicos; Fiscalizar as linhas de transportes coletivos; efetuar vistorias de
prédios; executar outras tarefas correlatas.
FISIOTERAPEUTA: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas e
projetos na área de Fisioterapia da secretaria; atuar no Departamento de Fisioterapia, analisando e
exarando diagnósticos de fisioterapia; realizar atividades dentro das áreas de sua formação específica;
atuar na recuperação de pacientes com os meios necessários ou disponíveis no Hospital, Centro de
saúde, etc; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; executar outras
atividades correlatas.
INSPETOR DE PÁTIO: Acompanhar o dia a dia dos alunos, avaliando o comportamento e frequência,
cuidando da manutenção e conservação da escola, cumprindo as determinações superiores e ater-se à
segurança dos alunos. Executar outras tarefas correlatas.
INTÉRPRETE DE LIBRAS: Atuar nas unidades educativas da rede regular de ensino; ministrar aula de
Libras para alunos surdos e ouvintes; atuar nas salas de apoio pedagógico auxiliando os professores;
ministrar cursos de Libras para a comunidade escolar; ministrar nos dias letivos e horas-aula
estabelecidas; elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola; levantar,
avaliar e interpretar os dados relativos à realidade de sua classe; zelar pela aprendizagem do aluno;
estabelecer os mecanismos de avaliação; implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento; organizar registros de observação dos alunos; participar de atividades extraclasse; realizar
trabalho integrado com o apoio pedagógico; participar dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades e articulação da escola com a
família e a comunidade; integrar órgãos complementares da escola; digitar e arquivar documentos
relativos à função; executar tarefas afins com a educação; realizar as atividades que forem designadas por
seu superior hierárquico ou pela Secretária Municipal de Educação.
MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS: Executar serviços de manutenção mecânica, sistemas e partes
de veículos automotores (caminhões e máquinas); Substituir peças, reparar e testar o desempenho de
componentes de sistemas de veículos, visando o seu perfeito funcionamento e prolongamento de sua
vida útil. Trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de
segurança e de prevenção do meio ambiente. Descrição Analítica: Efetuar as inspeções de rotina para
diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos caminhões e máquinas. Executar serviços de
manutenção mecânica preventiva e corretiva em todos os caminhões e máquinas respectivos acessórios,
assegurando o seu adequado funcionamento. Executar a lubrificação, regulagens e calibragens de todos
os equipamentos mecânicos e pneumáticos, conforme especificações de cada caminhão, utilizando os
instrumentos apropriados. Acompanhar os testes de produção, verificando o adequado funcionamento
das máquinas. Identificar e informar sobre falhas operacionais verificadas. Verificar a necessidade de
reparos nas ferramentas utilizadas no processo de trabalho. Anotar os reparos feitos, peças trocadas,
para efeito de controle. Verificar o estado de rolamentos, trocando-os, se necessário, de acordo com
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padrões estabelecidos. Manter dados e referências dos equipamentos e peças de reposição. Executar a
manutenção de motores. Desmontar e montar motores diesel convencionais e eletrônicos: Cummins,
Mercedes Benz, Scania, Perkins e outros, corrigindo os defeitos encontrados. Identificar e corrigir
defeitos em caixas de câmbio. Desmontar e montar eixo traseiro de 1 e 2 velocidades. Trabalhar com
sistemas de freio a óleo e pneumáticos. Socorrer veículos com problemas. Fazer testes de campo para
verificar a condição de veículos. Interpretar manômetros, termômetros e instrumentos de aferição,
paquímetros e micrômetros. Zelar pela manutenção adequada dos veículos, máquinas. Executar outras
tarefas de acordo com a necessidade da área. Serviços de reparo, reformas e manutenção dos veículos e
patrulha mecanizada do Patrimônio municipal; Outras atividades correlatas.
MÉDICO ANESTESISTA: Realizar avaliação pré-operatória ambulatorial; Realizar visita préanestésica; Auxiliar no transporte de pacientes graves para o Centro Cirúrgico, quando solicitado;
Indicar anestesia adequadamente conforme o procedimento cirúrgico e o estado físico do paciente;
Realizar anestesia em diferentes especialidades cirúrgicas, conforme escala, incluindo cirurgias
pediátricas e transplantes. Ao final do procedimento cirúrgico: Transferir paciente para recuperação pósanestésica, unidade de terapia intensiva ou outro local em que haja necessidade de acompanhamento de
anestesiologista; Preencher ficha de anestesia e demais documentos hospitalares relacionados à
assistência anestesiológica ao paciente; Realizar rígido controle dos fármacos anestésicos utilizados;
Realizar plantões, conforme escala, incluindo finais de semana e plantões noturnos; Contribuir no
treinamento prático de médicos residentes e alunos de graduação; Participar de atividades teóricas,
teórico-práticas e práticas destinadas ao treinamento e educação continuada; Cumprir ordens de serviço
e regulamento da Instituição; *Participar de treinamentos de pessoas; Coordenação, execução e avaliação
das atividades de capacitação e treinamento de estudantes e residentes, contribuindo para a integração
docente assistencial (preceptoria); Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas
em lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos.
MÉDICO CARDIOLOGISTA: Ministrar atendimento médico a portadores de doenças
cardiovasculares; interpretar eletrocardiogramas, radiografias do coração e vasos da base e demais
exames e atos que digam respeito às especialidades que tenham íntima correlação com a cardiologia;
realizar estudos e investigações no campo cardiológico; prestar o devido atendimento aos pacientes
encaminhados por outros especialistas; prescrever tratamento médico; participar de juntas médicas;
participar de programas voltados para a saúde pública; exercer censura sobre produtos médicos de
acordo com sua especialidade; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem necessários;
executar outras tarefas semelhantes e que se enquadrem em ações de promoção, prevenção e Assistência
em Saúde, integrando Equipe Interdisciplinar de Saúde; realizar diagnóstico das condições de saúde das
comunidades e das condições ambientais; planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e
executar programas de saúde pública e ecologia humana, principalmente no que se refere ao controle de
doenças transmissíveis e não-transmissíveis, agravos ambientais à saúde, proteção materno infantil,
vigilância sanitária, suplementação nutricional e preservação da saúde do trabalhador; promover a
participação da comunidade em programas de saúde pública e ecologia humana; entrosar-se com
representantes de instituições das áreas de saúde pública, ecologia humana e afins, visando o
desenvolvimento de programas conjuntos; realizar atividades de promissão da saúde e prevenção de
doenças nos grupos vulneráveis da população; atender a pacientes e seus familiares e contatos de acordo
com as prioridades estabelecidas.
MÉDICO CLÍNICO GERAL: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas
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e projetos na área da Secretaria da saúde; Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, acompanhar
pacientes internados, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do
organismo humano, aplicar os métodos da medicina preventiva, definir instruções, praticar atos
cirúrgicos e correlatos, emitir laudos, pareceres e guias de internação hospitalar/ambulatorial, aplicar a
leis e regulamentos da saúde pública, desenvolver ações de saúde coletiva, participar de processos
educativos de ensino, pesquisa e de vigilância da saúde; realizar atividades dentro da área de sua
formação específica; assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; executar
outras atividades correlatas.
MÉDICO GINECOLOGISTA: Realizar consultas médicas, compreendendo análise, exame físico,
solicitando exames complementares, quando for necessário; fazer prescrição terapêutica adequada em
ginecologia; Indicar internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ ou executando
as ações terapêuticas indicados as em cada caso; Participar do planejamento, execução e avaliação dos
planos, projetos e programas do setor de saúde; Participar dos programas de capacitação e reciclagem do
pessoal envolvido nos assuntos ligados à sua área; Elaborar projetos e participar da execução, análise e
avaliação de pesquisas e elaboração de trabalhos científicos na sua área; Realizar as cirurgias necessárias
em pacientes sob seus cuidados; Realizar outras tarefas correlatas.
MÉDICO PEDIATRA: Realizar consultas médicas, compreendendo análise, exame físico, solicitando
exames complementares, quando for necessário; prescrição terapêutica adequada em pediatria; Indicar
internação e acompanhar pacientes hospitalizados, prescrevendo e/ou executando as ações terapêuticas
indicadas em cada caso; Participar dos programas de capacitação e reciclagem do pessoal envolvido nos
assuntos ligados à sua área; Elaborar projetos e participar de execução, analise e avaliação de pesquisas e
elaboração de trabalhos científicos na sua área; Realizar as cirurgia necessárias em pacientes sob seus
cuidados; realizar outras tarefas correlatas.
MERENDEIRA: Preparar e servir merenda escolar; fazer trabalhos de limpeza nas diversas
dependências e prédios públicos; limpar pisos, vidros, lustres, móveis, instalações sanitárias, etc;
remover lixo e detritos e encarregar-se da reciclagem; lavar encerrar assoalhos; fazer arrumações em
locais de trabalho; proceder à remoção e conservação de móveis, máquinas e matérias em geral; fazer a
limpeza de pátios; zelar para que os utensílios utilizados estejam sempre em boas condições de higiene e
uso; operara com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios, refrigeração
e outros a recolher, lavar e guardar utensílios da merenda, encarregando-se da limpeza geral da cozinha
e do refeitório; executar outras tarefas correlatas.
MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR: Cuidar da segurança do aluno nas dependências e
proximidades da escola e durante o transporte escolar; inspecionar o comportamento dos alunos no
ambiente escolar e durante o transporte escolar; orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento
escolar, cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos, submetendo-os ao seu superior
imediato, se for o caso; prestar apoio às atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos,
orientando entrada e saída de alunos; exercer outras atividades correlatas determinadas pelo seu
superior imediato.
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE: Dirigir veículos, para o
transporte de pessoa e materiais; Realizar viagens para outras localidades, segundo ordens superiores e
atendendo às necessidades dos serviços, de acordo com o cronograma estabelecido; Verificar,
diariamente, o estado de veículo, vistoriando pneumático, direção, freios, nível de água e óleo, bateria,
radiador, combustível e outros itens de manutenção, para certificar-se de suas condições de
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funcionamento; Executar outras tarefas correlatas.
NUTRICIONISTA: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos, programas e projetos
na área de Nutrição da secretaria. Realizar atividades dentro da área de sua formação específica; Prestar
apoio na elaboração de cardápio, regime e dietas no Hospital, Centro de Saúde, Secretaria de Educação,
Escolas, etc.; Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Executar outras
atividades correlatas.
ODONTÓLOGO: Diagnosticar e tratar infecções da boca, dentes e região maxiofacial utilizando
processo clinico ou cirúrgico, para promover e recuperar a saúde bucal em geral; Efetuar restauração,
extração, limpeza dentária, aplicação de flúor, pulpectomia e demais procedimentos necessários ao
tratamento, devolvendo ao dente sua vitalidade, função e estética; Atender pacientes com urgência
odontológica, prescrevendo medicamentos de acordo com as necessidades e tipos de problemas
detectados; Planejar, elaborar e implantar projetos de saúde bucal, acompanhando sua execução, bem
como outras atribuições inerentes ao cargo.
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES: Atuar em atividades relativas à serviços executados por trator
de pneu e outras máquinas pequeno porte, bem como prestar toda assistência quanto a manutenção da
máquina, verificando, água, óleo, combustível, periodicidade de manutenção e reparos que deve ser
comunicado ao chefe superior.
OPERADOR
DE
MÁQUINAS
PESADAS,
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
PC,
MOTONIVELADORA(PATROL) E PÁ CARREGADEIRA: Operação de máquina pesada e outros
serviços assemelhados; Orientar, controlar e realizar serviços de operações de máquinas, manipulando
os comandos, fazendo ajustes e regulagens e acoplando implementos para fazer funcionar os sistemas
mecanizados; Operar serviços de terraplenagem, drenagem e movimentação de materiais; Verificar,
diariamente, o estado das máquinas, vistoriando pneumático, direção, freios, nível de água e óleo,
bateria, radiador, combustível e outros itens de manutenção, para certificar-se de suas condições de
funcionamento; Executar outras tarefas correlatas.
PEDREIRO: Serviço de construção civil, compreendendo alvenaria, pisos, revestimentos, coberturas e
instalações, de acordo com especificações em projetos arquitetônicos; Outras atividades correlatas.
PINTOR: Executar serviços de aplicação de tintas, massas e pinturas em geral; outras atividades
correlatas.
PROFESSOR PEDAGOGO: Planejar e executar o trabalho docente, em consonância com o plano
curricular da escola e atendendo ao avanço da tecnologia educacional; levantar e interpretar dados
relativos à realidade de sua classe; definir, operacionalmente, os objetivos do plano curricular, em nível
de sua sala de aula; selecionar e organizar formas de execução - situações de experiências; definir e
utilizar formas de avaliação, condizentes com o esquema de referências teóricas utilizadas pela escola;
realizar sua ação cooperativamente no âmbito escolar; participar de reuniões, conselho de classe,
atividades cívicas e outras; atender a solicitações da direção da escola referentes a sua ação docente
desenvolvida no âmbito escolar. Planejar suas atividades e preparar o material necessário à execução das
mesmas; manter o registro das atividades de classe e delas prestar contas quando solicitado; avaliar
sistematicamente o seu trabalho e o aproveitamento dos alunos; exercer a coordenação de matérias;
integra-se aos órgãos complementares da escola; participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
sistema de ensino municipal; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de recuperação
para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
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participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade, e
outras atividades correlatas.
PSICÓLOGO: Desenvolver trabalhos com pacientes da rede pública, visando auxiliar na superação de
traumas e complicações psicológicas; Identificar os problemas psicossociais, que possa bloquear e
dificultar as soluções de cura das doenças físicas; Elaborar e executar procedimentos administrativos,
destinados aos conhecimentos dos pacientes e de suas evoluções; Planejar e participar de pesquisas para
desenvolver os programas de orientação profissional; Verificar o desempenho dos tratamentos e a
evolução de cada paciente, aplicando testes, diagnosticando as necessidades dentro do sistema social;
Realizar processos de seleção de pessoal para a administração municipal; avaliar as aptidões
profissionais e emocionais dos servidores municipais, quando solicitado pela administração; Elaborar
diagnóstico para melhorar o relacionamento entre os pacientes e o pessoal as saúde; Orientação
psicológica, quando necessária.
PSICOPEDAGOGO: Realizar avaliações psicopedagógica dos candidatos a aprendizes; entrevistar
professores externos e pais, investigando a história escolar do aprendiz; planejar intervenções
psicopedagógicas com aprendizes e orientar professores e coordenadores; fazer encaminhamentos e
solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; participar de coordenações pedagógicas e
técnicas com os professores; acompanhar processo de avaliação do aprendiz, e orientar a organização do
plano individualizado; contribuir na organização de instrumentos, procedimentos e avaliações nas
diferentes áreas de atendimento; documentar a avaliação do candidato ou aprendiz na Instituição;
elaborar parecer técnico dos candidatos acompanhado; participar de fechamentos de avaliações para
decisões da entrada, matrícula e permanência do candidato na Instituição; participar da análise dos
programas da Instituição; participar das reuniões coletivas periódicas da Escola, e das extraordinárias,
sob convocação; participar de programas de cursos ou outras atividades com aprendizes, pais,
professores e funcionários, sob convocação, gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades
realizadas; realizar pesquisas no contexto da Instituição Planejar e realizar intervenções preventivas com
aprendizes e professores; orientar pais no acompanhamento acadêmico dos filhos; supervisionar
estagiários; participar da elaboração de projetos de estudos coletivos, a fim de ampliar o campo de
conhecimento dos professores e coordenadores; participar de estudos de casos, quando necessário;
orientar aprendizes/famílias sobre a legislação que ampara as pessoas com deficiência intelectual e
múltipla; manter seu quadro horário atualizado; gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de
atividades realizadas; disponibilizar informativos preventivos relativos ao seu domínio profissional,
realizar tarefas afins.
TÉCNICO AMBIENTAL: Fornecer informações e emitir pareceres técnicos pertinentes aos processos de
licenciamento; promover a fiscalização das atividades licenciadas ou em processo de licenciamento e
desenvolver tarefas de controle e de monitoramento ambiental; promover a apuração de denúncias e
exercer a fiscalização sistemática do meio ambiente no município; trazer ao conhecimento do ente ou
órgão responsável qualquer agressão ao meio ambiente, independentemente de denúncia; emitir laudos
de vistoria, autos de constatação, notificação, embargos, ordens de suspensão de atividades, autos de
infração e multas, em cumprimento da legislação ambiental municipal e demais legislação pertinente;
promover a apreensão de equipamentos, materiais e produtos extraídos, produzidos, transportados,
armazenados, instalados ou comercializados em desacordo com a legislação ambiental; executar perícias
dentro de suas atribuições profissionais, realizar inspeções conjuntas com equipes técnicas de outras
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instituições ligadas a preservação e uso sustentável dos recursos naturais; exercer o poder de polícia
ambiental e em especial aplicar as sanções administrativas previstas na legislação ambiental municipal,
aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
TÉCNICO AGROPECUÁRIO: Planejar, coordenar, supervisionar, executar e analisar planos,
programas e projetos na área de Agropecuária da secretaria; Atuar no Departamento de Agropecuárias,
analisando e exarando diagnósticos de Veterinária; Realizar atividades dentro da área de sua formação
específica; Atuar no tratamento de animais com os meios necessários ou disponíveis no Município;
Assessorar autoridades de nível superior em assuntos de sua competência; Executar outras atividades
correlatas.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Atividades envolvendo a execução de serviços técnicos de
enfermagem; Auxiliar sob supervisão o, médico, o cirurgião dentista ou enfermeiro, no atendimento a
pacientes nas Unidades Hospitalares de Saúde Pública, verificando a temperatura, pressão, levantando
dados biométricos e outros; Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos,
para a realização de exames, tratamentos, etc. Preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as
dosagens indicadas; Orientar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação,
utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Acompanhar as Unidades
Hospitalares, as condições de saúde dos pacientes, exames medindo pressão e temperatura, controlando
pulso, respiração, troca de soros e ministrando medicamentos, segundo prescrição do médico; É
hierarquicamente subordinado ao Enfermeiro; Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO
EM
FARMÁCIA:
Efetuar
manutenção
de
rotina:
Controlar
estoques;
Fazer pedidos; repor estoques de medicamentos; conferir embalagens; efetuar trocas de produtos;
encaminhar produtos vencidos aos órgãos competentes. Documentar atividades e procedimentos:
Registrar entrada e saída de estoques; listar manutenções de rotina; relacionar produtos vencidos;
controlar condições de armazenamento e prazos de validade; documentar dispensação de
medicamentos; documentar aplicação de injetáveis; registrar compra e venda de medicamentos de
controle especial, Trabalhar de acordo com as boas práticas de manipulação e dispensação: Utilizar
equipamento de proteção individual (EPI); aplicar técnicas de segurança e higiene pessoal; separar
material para descarte; seguir procedimentos operacionais padrões; cumprir prazos estabelecidos.
Atender usuários: Interpretar receitas; sugerir genéricos e similares; dispensar medicamentos; orientar
consumidores sobre uso correto, reações adversas e conservação dos medicamentos; carimbar receita na
substituição do ético pelo genérico ou similar; realizar farmacovigilância; separar medicamentos em
drogarias hospitalares. Utilizar recursos de informática. Participar de campanhas sanitárias. Executar
outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
TÉCNICO EM LABORATÓRIO: Planejar o trabalho de apoio do laboratório: Interpretar ordens de
serviços programadas, programar o suprimento de materiais, as etapas de trabalho, equipamentos e
instrumentos; selecionar métodos de análise; relacionar materiais, equipamentos e instrumentos; efetuar
cálculos conforme indicações do método de análise; preencher fichas e formulários. Preparar vidrarias e
similares: Identificar, lavar, secar, embalar esterilizar, despirogenizar e armazenar vidrarias; identificar
condição de uso de vidrarias. Prepara soluções: Selecionar vidrarias e equipamentos; medir e misturar
reagentes (peso, volume); homogeneizar a solução e identificar conteúdo na vidraria; filtrar solução,
medir pH, condutividade e turbidez da água e solução; padronizar, rotular e armazenar solução;
manipular e esterilizar meios de cultura. Preparar equipamentos de medição e ensaios: Interpretar
manual de operações; identificar tensão elétrica de equipamentos; preparar máquinas e equipamentos
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para uso; selecionar, montar e desmontar acessórios; verificar aferição de equipamentos; solicitar
manutenção de máquinas e equipamentos. Analisar amostras: Interpretar instruções do plano de
amostragem; coletar, etiquetar e registrar dados de amostras de insumos e matérias-primas; realizar
procedimentos para preservação das características das amostras; preparar amostras para análise
conforme procedimentos; separar reagentes e soluções; selecionar meios de cultura; ordenar bancadas de
trabalho; executar testes conforme procedimentos, interpretar dados obtidos e emitir laudos. Organizar
o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente: Etiquetar materiais
químicos e amostras para armazenamento; higienizar e manter ambiente de trabalho organizado,
distribuindo os acessórios e equipamentos de forma adequada; organizar fichários e literaturas técnicas.
Utilizar recursos de informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Atividades envolvendo a execução de serviços técnicos em radiologia;
Preparar, esterilizar e desinfetar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, segundo normas
para a realização de exames; Auxiliar na organização e normas de laboratório; Atuar no Laboratório de
Radiologia, realizando todo o serviço envolvendo a utilização de rédio-emissão; É hierarquicamente
subordinado ao Médico Ortopedista; Executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO
EM
SAÚDE
BUCAL
:
Planejar
o
trabalho
técnico-odontológico:
Agendar consultas; triar pacientes; realizar a anamnese do paciente; elaborar projetos para a saúde
bucal; interpretar informações técnicas; agilizar o atendimento odontológico; preparar equipamentos e
instrumental para o uso; sugerir ao cliente opções de materiais de higiene bucal e ou tipos de prótese;
estimar prazos. Prevenir doença bucal: Executar projetos educativos; ensinar técnicas de higiene bucal;
evidenciar placa bacteriana; realizar escovação supervisionada; atuar junto à equipe de elaboração do
índice epidemiológico; aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental. Confeccionar próteses
dentárias humanas, animais e artísticas: Confeccionar moldeiras e ou provisórios; escolher a cor da
prótese, direto com o paciente; definir forma e tamanho do(s) dente(s); restaurar dentes; ajustar
tecnicamente a prótese no articulador; dar acabamento e polimento em próteses; confeccionar modelos
em gesso; vazar moldes; montar modelos em articuladores; prensar peças protéticas em resina acrílica;
fundir peças metálicas; executar inclusões simples; reproduzir modelos. Executar procedimentos
odontológicos sob supervisão: Efetuar profilaxia; realizar isolamento absoluto e ou relativo; aplicar
selante; aplicar cariostático nos dentes; aplicar flúor tópico; fazer tomada e ou revelação de raios-X,
periapical e oclusal; sondar a profundidade da bolsa periodontal; efetuar raspagem supragengival;
inserir materiais; condensar materiais; esculpir materiais; polir dentes e restaurações; remover suturas;
moldar arcada dentária; fixar provisórios; verificar resultado dos procedimentos. Administrar pessoal e
recursos financeiros e materiais: Controlar entrada e saída de trabalhos; estabelecer metas de trabalho;
treinar pessoal auxiliar; distribuir trabalhos programados para o dia; coordenar auxiliares; supervisionar
auxiliares; estabelecer roteiro de entrega e retirada dos trabalhos; preparar orçamentos; controlar estoque
de material e instrumental. Trabalhar com segurança: Usar equipamentos de proteção individual (EPI);
fazer assepsia da sala e ou equipamentos; desinfectar instrumental e ou moldagens; esterilizar
instrumental; providenciar o acondicionamento e destino do lixo; acondicionar materiais perfuro
cortante para descarte; seguir padrões ergonômicos; armazenar material esterilizado; cumprir normas
complementares
de
biossegurança
e
segurança.
Utilizar
recursos
de
informática.
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
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ZELADORA: Fazer limpeza do escritório, laboratório, Secretarias, estações de tratamento e outras
dependências da Prefeitura e sues Órgãos. Limpar, recolher lixos e demais materiais em torno das
dependências das repartições públicas, limpar calçadas, pátios e adjacência. Executar tarefas de copa –
cozinha; lavar e guardar louças e talheres. Zelar para que o material e equipamento de sua área de
trabalho estejam sempre em perfeitas condições de utilização, no que diz respeito ao funcionamento,
higiene e segurança. Executar outras tarefas correlatas.
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