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EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 01/2012

PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  DE 
PROVAS  OBJETIVAS  E  TÍTULOS  PARA 
PREENCHIMENTO  DE  VAGAS,  DESTINADAS  A 
ATENDER  AS  NECESSIDADES  DA 
ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  DA  PREFEITURA 
DE SÃO TOMÁS DE AQUINO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE  SÃO  TOMAS  DE  AQUINO,  Estado  de  Minas  Gerais,  TORNA 
PÚBLICO a abertura de inscrições, e  nos termos das Leis  Municipais  nº 541/97, nº 721/2006 e nº 
722/2006, para o PROCESSO SELETIVO DE PROVA OBJETIVA E TÍTULOS,  para Ingresso, em 
caráter temporário, do Emprego Público de AGENTE ADMINISTRATIVO, MÉDICO DE PSF, MÉDICO 
PLANTONISTA,  MOTORISTA,  PROFESSOR  EM  TREINAMENTO  ESPORTIVO,  PROFESSOR 
REGENTE DE TURMA , SUPERVISOR PEDAGÓGICO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

O processo seletivo  será  regido  por  este  Edital,  por  seus  Anexos e eventuais  retificações,  caso 
existam, sendo realizado  sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino, 
Assessorado pela Empresa ARN e acompanhado pela comissão nomeada pelo Decreto nº 002 de 02 
de janeiro de 2012, assinada pela Senhora Prefeita Municipal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

O processo seletivo destina-se ao provimento, de caráter temporário, de 02 (duas) vagas para Agente 
Administrativo, 01 (uma) vaga para Médico de PSF, 07 (sete) vagas para Médico Plantonista, 01 
(uma) vaga para Motorista,  03 (três) vagas para Professor  em Treinamento Esportivo,  13 (treze) 
vagas para Professor Regente de Turma, 01 (uma) vaga para Supervisor Pedagógico e 03 (três) 
vagas para Técnico em Enfermagem, cujas atribuições estão previstas no ANEXO I.
OBS: As vagas para Médico Plantonista deverão ser preenchidas conforme o número de plantões 
(carga horária mensal em aberto), respeitando-se a ordem de classificação dos aprovados.

Os  candidatos  aprovados,  classificados  e  contratados  estarão  sujeitos  ao  disposto  nas  Leis 
municipais  nº  541/97,  722/2006  e  Lei  complementar  nº  721/2006,  no  que  couber,  e  demais 
disposições legais aplicáveis.

1.1 EMPREGO – ESCOLARIDADE - CARGA HORÁRIA – VENCIMENTOS:

EMPREGO ESCOLARIDADE C/H SALÁRIO TAXA DE 
INSCRIÇÃO

Agente Administrativo Nível Médio 40  horas 
semanais

R$ 622,00 R$ 20,00

Médico de PSF Nível  superior  em 
Medicina  e 
devidamente  inscrito 
no CRM

40  horas 
semanais

R$ 8.500,00 R$ 30,00

Médico Plantonista Nível  superior  em 
Medicina  e 
devidamente  inscrito 
no CRM

Plantões  em 
feriados 

R$100,00 a 
hora

R$ 30,00
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Plantões de 
segunda a 
sexta-feira

Finais de 
semana 

sábado e 
domingo

R$42,00 a 
hora

R$50,00 a 
hora

Motorista Nível Fundamental 40 horas 
semanais

R$ 702,98 R$ 20,00

Professor  em 
Treinamento Esportivo

Nível  Superior 
completo  em 
Educação Física

24 horas 
semanais

R$ 757,05 R$ 20,00

Professor  Regente  de 
Turma

Normal  Superior 
Pedagogia

24 horas 
semanais

R$ 757,05 R$ 20,00

Supervisor Pedagógico Licenciatura Plena em 
Pedagogia  em 
Supervisão Escolar

24 horas
semanais

R$ 947,39 R$ 20,00

Técnico  em 
Enfermagem

Curso  Técnico  em 
Enfermagem 
devidamente  inscrito 
no COREM

40 horas 
semanais

R$ 681,35 R$ 20,00

Obs.   *A carga  horária  para  Médico  Plantonista  será  feita,  conforme  as  necessidades  da 
administração, preenchendo a escala de plantões.

* A carga horária para Agente  Administrativo e para Técnico em Enfermagem poderá 
ser organizada em escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso.

1.2 O candidato, ao ingressar no cargo do referido processo, assinará o contrato de trabalho que terá 
duração de 12 (doze) meses atribuído pelo regime jurídico estatutário para todos os cargos, podendo 
ser exonerado ou prorrogado pelo prazo máximo do processo seletivo a qualquer momento durante 
este período, de acordo com o desempenho do candidato na execução de sua função, de acordo com 
as necessidades da Administração, enquanto perdurar o programa para o qual foi contratado ou até a  
homologação do Concurso Público em andamento.

1.3 Para ingressar ao cargo o candidato deverá prover dos seguintes requisitos:
a. Ser  brasileiro  (a)  nato  (a)  ou  naturalizado  (a),  ou  estrangeiro  (a)  nos  termos da 

Emenda Constitucional, nº 19/98;
b. Não registrar antecedentes criminais;
c. Ter, no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos, na data da contratação;
d. Gozar de boa saúde física e mental;
e. Estar  no  gozo  dos  direitos  políticos  e,  se  do  sexo  masculino,  estar  quite  com o 

Serviço Militar;  
f. Possuir escolaridade, habilitação legal e preencher os requisitos correspondentes aos 

níveis exigidos para a função;
g. Não ter sido exonerado ou demitido a bem do serviço público Federal, Estadual ou 

Municipal;
h. No caso de candidatos aposentados deverão apresentar o documento comprobatório 

de aposentadoria e CTPS devidamente anotada;
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i. Ter  comprovação de  disponibilidade no Cadastro  Nacional  de Saúde 

para o cargo em questão.
j. Apresentar exame médico admissional,  realizado por médico do Departamento de 

Saúde, com o objetivo de avaliar as condições de saúde do candidato e detectar 
eventuais alterações orgânicas, incompatíveis com as atividades a serem exercidas. 

                  k.   Para o Cargo de Motorista o candidato deverá portar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) na  categoria “D”.

1.4 O prazo de validade do presente processo seletivo será de 01 (um) ano a contar da data de 
homologação do mesmo, podendo, ainda, ser prorrogado por igual período, se houver candidatos 
aprovados e ainda não contratados.
1.5 Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

1.5.1 Apresentar-se após o horário estabelecido para realização da prova; 
1.5.2 Apresentar-se em outro local que não seja o previsto no Edital para a realização da prova; 
1.5.3 Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 
1.5.4 Não apresentar documento que o identifique nos termos deste edital; 
1.5.5 Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 
1.5.6 Ausentar-se da sala de prova levando Folha de Respostas,  Caderno de Questões ou 

outros materiais não permitidos, e não autorizados; 
1.5.7 Ausentar-se da sala de prova, antes de decorrido o prazo determinado pelo fiscal de sala; 
1.5.8 For surpreendido, durante a realização da prova, comunicando com outras pessoas ou 

utilizando-se de quaisquer meios de consulta; 
         1.5.9 Estiver portando ou fazendo uso de qualquer meio eletrônico de comunicação, inclusive 
celulares, agendas eletrônicas, relógios digitais, laptop, ou outros equipamentos similares; 

1.5.10 Estiver portando armas; 
1.5.11 Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas; 
1.5.12 Não devolver integralmente o material solicitado; 

1.5.13 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
1.5.14 Lançar mão de meios ilícitos na entrega da documentação; 

2. DAS INSCRIÇÕES:
2.1 Não será permitida a inscrição por procuração.
2.2 Não serão aceitas inscrições via postal, fac-símile ou Internet, nem tampouco as condicionais e 
extemporâneas.
2.3 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital,  bem como das condições previstas em Lei,  em relação às quais  não 
poderá alegar desconhecimento.
2.4  O candidato  é  totalmente  responsável  pelas  informações contidas  na  ficha  de  inscrição  e a 
inexatidão das afirmativas ou irregularidades na documentação apresentada, ainda que verificadas 
posteriormente,  acarretarão na nulidade da inscrição com todas as suas decorrências,  ficando o 
candidato  desclassificado,  de  forma  irrecorrível,  sem  prejuízo  das  demais  medidas  de  ordem 
administrativa, civil ou criminal.
2.5  O candidato  aprovado poderá  ser  desclassificado  se  no  ato  da  contratação  não  atender  os 
quesitos constantes no item 1.3 deste edital.
2.6 A taxa de inscrição deverá ser paga no  Banco do Brasil, Conta Corrente 11445-6 e será 
reembolsada, se por força maior o processo seletivo for cancelado.
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2.7 Não será reservada vaga para deficiente, pois não atende ao §1o art. 37 do Decreto 

Nº 3.298, de 20/12/1999.
2.8 Se houver deficientes inscritos
2.8.1 O atendimento à condição especial ficará sujeita à análise da viabilidade e razoabilidade do 
pedido, pela comissão organizadora e examinadora do processo seletivo e, uma vez deferidas as 
inscrições, fica vedada qualquer inclusão ou exclusão de dados na ficha de inscrição. 
2.8.2  O  candidato  portador  de  deficiência(s)  participará  do  Processo  Seletivo  em  igualdade  de 
condições com os demais candidatos, no que se refere o conteúdo, avaliação, critérios de aprovação, 
data,  duração,  horário,  local  de  aplicação,  julgamento  da  prova,  nota  mínima  exigida  e  demais 
critérios estabelecidos neste Edital. 
2.8.3 O candidato deficiente inscrito aprovado, através deste edital e na forma do Decreto 3.298, de 
20/12/1999, além das exigências pertinentes aos demais candidatos, sujeitar-se-á, por ocasião do 
ingresso, a exame médico específico para comprovação da deficiência declarada e avaliação entre a 
compatibilidade da(s)  deficiência(s)  de que é portador e as atividades a serem desempenhadas, 
sendo  desclassificado  o  candidato  cuja(s)  deficiência(s)  for  considerada  incompatível  com  as 
atribuições do cargo ou se constatada inexistência da deficiência declarada, sendo que, comprovada 
a existência de má fé, poderá haver prejuízos de ordem administrativa, civil e criminal. 
2.9 No ato da inscrição os candidatos aos cargos de MÉDICO DO PSF, MÉDICO PLANTONISTA, 
PROFESSOR  EM  TREINAMENTO  ESPORTIVO,  PROFESSOR  REGENTE  DE  TURMA  E 
SUPERVISOR PEDAGÓGICO deverão preencher a ficha de inscrição e entrega - lá ao responsável 
juntamente com os títulos,  em envelope com identificação do lado de fora, com nome do candidato, o 
número da carteira de identidade, o número de folhas que estarão dentro do mesmo, e dentro do 
envelope os seguintes documentos:
− Xerox do RG e Conselho da Classe (quando for o caso)
− Habilitação mínima exigida ao cargo a que concorre
− Declarações ou certificados dos cursos e títulos citados no item 3.2

Obs. -Todas as folhas deverão ser numeradas em ordem crescente
        -Levar as vias originais para serem autenticado os xerox no ato da inscrição.

2.10 CRONOGRAMA: 

As datas aqui previstas estão sujeitas as eventuais alterações mediante divulgação prévia:

2.10.1 Período de inscrição: De 18 a 25 de janeiro de 2012, das 08 às 11 e das 13 às 16 
horas, na Secretaria Municipal de Saúde de São Tomás de Aquino, sito a Avenida Clemente Santana, 
815.

2.10.2 Realização da Prova: Prova Objetiva de múltipla escolha dia 28 de janeiro na Escola 
Municipal São Tomás de Aquino, localizada na Avenida Governador Valadares, nº 11, centro, com 
início as 09:00 horas e término as 12:00 horas. Os portões serão fechados as 08:50 horas. 

2.10.3  Resultado da prova objetiva e prova de títulos:  Dia 30 de janeiro de 2012,  com 
divulgação através de Edital a ser afixado no saguão da Prefeitura Municipal de São Tomás de Aquino 
e no site www.  arnsaude.com.br  ;

2.10.4 Recursos: Dia 31 de janeiro de 2012;

2.10.5 Prova Prática para o cargo de Motorista: dia 01 de fevereiro de 2012 a partir das 
13:00, em local a ser informado.
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2.10.6 Resultado final: Dia 02 de fevereiro de 2012, por divulgação através de 

Edital  a  ser  afixado  no  saguão  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Tomás  de  Aquino  e  no  site  
www.  arnsaude.com.br  ;

3. DOS TÍTULOS:
3.1 A avaliação será de caráter eliminatório e classificatório.
3.2 A Prova de Títulos será de caráter classificatório, seguindo a discriminação abaixo: 

   
3.2.1– Médico do PSF

TÍTULOS PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS
Experiência  profissional,  nos  serviços 
Públicos,  Federais,  Estaduais,  Municipais, 
relacionado ao Programa Saúde da Família.

1 – ponto por ano, acima 
de 08 meses será contado 

01 ano
 4 - pontos

Ter concluído residência médica. 0,5  – ponto por residência 0,5 - pontos
Trabalho Científico apresentado. 0,5 – ponto por trabalho 0,5 - pontos
Especialização em Saúde da Familia 2 - pontos 2 - pontos
Estágio comprovado voltado para a saúde 
comunitária mínimo 300 horas

3 - pontos 3 - pontos

             3.2.2 – Médico plantonista

TÍTULOS PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS
Experiência  profissional,  nos  serviços 
Públicos, Federais, Estaduais, Municipais ou 
na  Iniciativa  Privada,  estando  relacionado 
diretamente com Urgência e Emergência.

1 – ponto por ano, acima 
de 08 meses será contado 

01 ano

5 - pontos

Ter concluído residência médica. 0,5 – ponto por residência 1 - ponto
Participação de cursos e treinamentos em 
urgência e emergências médicas.

1 – ponto por curso de no 
mínimos 24 horas

3 - pontos

Ter concluído residência médica em 
urgência e emergencia.

1 – ponto por residência 1 - ponto

         3.2.3 – Professor em Treinamento Esportivo

TÍTULOS PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS
Experiência  profissional  nos  serviços 
Públicos, Federais, Estaduais, Municipais ou 
iniciativa  privada,  relacionado  ao  cargo  a 
que concorre.

1 – ponto por ano, acima 
de 08 meses será contado 

01 ano

6 - pontos

Doutorado (fotocópia autenticada do diploma 
de grau de Doutor)

2 – pontos 2 - pontos

Mestrado  na  área  de  Educação  (fotocópia 
autenticada do diploma de grau de Mestre)

1– ponto 1 - ponto

Curso de Pós Graduação  (mínimo de 360 
horas)  em  nível  especializado  ou 
Aperfeiçoamento.  (fotocópia autenticada do 
Certificado de Conclusão, com indicação de 
carga Horária)

1– ponto 1 - ponto
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3.2.4– Professor Regente de Turma

TÍTULOS PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS
Experiência profissional,  no serviço Público 
Federal,  Estadual,  Municipal  ou  iniciativa 
privada,  estando  relacionado  diretamente 
com o cargo a que concorre.

1 – ponto por ano, acima 
de 08 meses será contado 

01 ano

5 - pontos

Doutorado na área de Educação (fotocópia 
autenticada do diploma de grau de Doutor)

2 – pontos 2 - pontos

Mestrado  na  área  de  Educação  (fotocópia 
autenticada do diploma de grau de Mestre)

1– ponto 1 - ponto

Curso de Pós Graduação  (mínimo de 360 
horas)  em  nível  especializado  ou 
Aperfeiçoamento  na  área  da  educação 
(fotocópia  autenticada  do  Certificado  de 
Conclusão, com indicação de carga Horária)

1– ponto 1 - ponto

PCNs  em  ação  (Cópia  autenticada  do 
Certificado de Conclusão do curso)

0,5– ponto 0,5 - ponto

PROFA (Cópia autenticada do Certificado de 
Conclusão do curso)

0,5– ponto 0,5 - ponto

3.2.5 – Supervisor Pedagógico

TÍTULOS PONTUAÇÃO MÁXIMO DE PONTOS
Experiência profissional,  no serviço Público 
Federal,  Estadual,  Municipal  ou  iniciativa 
privada,  estando  relacionado  diretamente 
com o cargo a que concorre.

1 – ponto por ano, acima 
de 08 meses será contado 

01 ano

5 - pontos

Doutorado na área de Educação (fotocópia 
autenticada do diploma de grau de Doutor)

2 – pontos 2 - pontos

Mestrado  na  área  de  Educação  (fotocópia 
autenticada do diploma de grau de Mestre)

1– ponto 1 - ponto

Curso de Pós Graduação  (mínimo de 360 
horas)  em  nível  especializado  ou 
Aperfeiçoamento  na  área  da  educação 
(fotocópia  autenticada  do  Certificado  de 
Conclusão, com indicação de carga Horária); 
excluído o curso de pós-graduação utilizado 
para comprovar habilitação.

1– ponto 1 - ponto

PCNs  em  ação  (Cópia  autenticada  do 
Certificado de Conclusão do curso)

0,5– ponto 0,5 - ponto

PROFA (Cópia autenticada do Certificado de 
Conclusão do curso)

0,5– ponto 0,5 - ponto

4. DO JULGAMENTO DOS TÍTULOS 

4.1 Os Títulos serão avaliados na escala de 0 (zero) a 10 (dez) e terá caráter classificatório.
4.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme o total de pontos obtidos.
4.3 Em caso de igualdade de classificação, considerar-se-á os seguintes critérios para o desempate, 
seguindo a ordem:
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4.3.1 Possuir maior tempo de trabalho no cargo pretendido, através de declaração por 

órgão competente;
4.3.2  Possui maior idade.

4.4 O não comparecimento do candidato em 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do primeiro 
dia útil após a publicação da convocação acarretará na desclassificação do mesmo. 

5. DAS PROVAS: 
5.1  A Prova  Objetiva,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  constará  de  conteúdos  de  Língua 
Portuguesa,  Matemática  e  Conhecimentos  Específicos  para  os  cargos  de  AGENTE 
ADMINISTRATIVO,  PROFESSOR EM TREINAMENTO ESPORTIVO,  PROFESOR REGENTE DE 
TURMA, SUPERVISOR PEDAGÓGICO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM e dos conteúdos de Língua 
Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Prova Prática para o cargo de MOTORISTA, com 
questões de múltipla escolha. Os conteúdos programáticos constam no ANEXO III, parte integrante 
deste edital.
5.2  A duração  da prova  será  de 3  horas,  não havendo prorrogação deste  período,  em hipótese 
alguma, mesmo que seja em virtude de necessidade de afastamento de candidato da sala de prova. 
5.3 Os candidatos deverão comparecer ao local das provas com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de 
antecedência, quando os portões serão abertos. 
5.4 Após encerrado o horário para o ingresso do candidato no recinto de aplicação da prova, que se  
dará 08:50 horas, serão fechados os portões e não será permitida a entrada de candidato em atraso 
para realização das mesmas, qualquer que seja o motivo alegado, bem como não será admitido 
qualquer recurso pela não execução da prova, sob qualquer alegação ou prova documental,  que 
vierem a ser apresentados. 
5.5 Somente serão admitidos na sala de provas os candidatos que estiverem munidos de 
originais  de  Cédula  Oficial  de  Identidade  (RG)  ou  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (com 
fotografia), admitindo-se cópia autenticada, e do comprovante de inscrição. Os documentos 
deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com 
clareza. 
5.6 A prova será individual, não sendo permitida a comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, notas, impressos, máquinas de calcular ou telefones celulares.
5.7 Não será aceito qualquer tipo de questionamento durante a realização da prova, por parte do 
candidato, com relação a eventuais dúvidas constantes das questões. 
5.8 O candidato não poderá se ausentar da sala das provas sem o devido acompanhamento de um 
dos fiscais. 
5.9 Ao término da prova, os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de aplicação das 
provas em conjunto.
5.10 Não serão atendidas solicitações para aplicação de provas em local,  dia e horário fora dos 
preestabelecidos neste edital.
5.11 Os candidatos, mesmo que já tenham concluído a prova, não poderão deixar a sala, antes de 60 
(sessenta minutos) do início das mesmas. 
5.12  Não  serão  computadas  questões  não  assinaladas,  questões  que  contenham mais  de  uma 
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível. 
5.13 O preenchimento da Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção da 
prova, será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as 
instruções  específicas  contidas  na  capa  do  Caderno  de  Questões.  Em hipótese  alguma haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do candidato. 
5.14 O candidato deverá assinalar / preencher as respostas das questões com caneta preta ou azul, 
– na Folha de Respostas, devidamente identificada e assinando-a em campo específico. 
5.15  O candidato,  ao  terminar  a  prova,  deverá  entregá-la  ao  fiscal,  juntamente  com a  folha  de 
respostas. 
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5.16 O gabarito da prova será publicado no Painel de Informações da Prefeitura e no 

site  www.  arnsaude.com.br     no dia 28 de janeiro, à partir das 15 horas.
5.17 A prova prática de motorista terá caráter eliminatório e classificatório, que será somada com a 
nota da prova objetiva e classificado em ordem decrescente, 

6. DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA:

6.1  A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta), e terá caráter eliminatório e 
classificatório.  Será composta de 30 questões com valor de 1,0 (um) ponto cada, sendo10 (dez)  
questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) de Matemática e 10 (dez) de Conhecimentos Específicos 
ou Conhecimentos Gerais, conforme o item 5.1.
6.1.1 Será desclassificado e, portanto eliminado, o candidato que tirar nota inferior a 50 % (cinqüenta  
%). 
6.1.2 Para realizar a PROVA PRÁTICA serão convocadas 03 (três) vezes o número de vagas do para 
o cargo de MOTORISTA, ou seja, os 03 (três) primeiros colocados na prova objetiva.
6.2 Em caso de igualdade de classificação, considerar-se-á os seguintes critérios para o desempate, 
seguindo a ordem:

6.2.1 Possuir maior tempo de trabalho no cargo pretendido, através de declaração por órgão 
competente devendo ser entregue no ato da inscrição;

6.2.2 Possui maior idade.
6.3 O não comparecimento do candidato em 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do primeiro 
dia útil após a publicação da convocação acarretará na desclassificação do mesmo. 

7. DOS RECURSOS:

7.1  No  prazo  máximo  de  01(um)  dia  útil,  contados  a  partir  da  publicação  dos  resultados,  os  
candidatos poderão interpor recurso contra a respectiva classificação, desde que fundamentados em 
erro  material  ou  omissões  objetivamente  constatáveis,  sendo  vedado,  em  qualquer  caso,  o 
questionamento de critérios de julgamento do examinador ou nota por ele atribuída.
7.2  O  recurso,  devidamente  fundamentado,  deverá  ser  dirigido  à  Comissão  Organizadora  do 
Processo  Seletivo,  e  deverá  ser  protocolado  pelo  candidato  na  área  de  Protocolo  da  Prefeitura 
Municipal de São Tomás de Aquino.
7.3 Os recursos serão julgados pela Comissão Organizadora.
7.4 O recurso apresentado fora do prazo será indeferido. 
7.5 Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não ser reconhecido, como não o 
serão, igualmente, se apenas versarem sobre juízos de valor emitidos pelos examinadores e as notas 
atribuídas. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:

8.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita 
das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais 
pertinentes, das quais não poderá alegar desconhecimento. 
8.2  Motivará  a  eliminação do candidato  do  processo  seletivo,  sem prejuízo  das  sanções penais 
cabíveis, à burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital, bem como o 
tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida.
8.3 A inexatidão das informações e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
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8.4 Caberá à Prefeita a homologação do resultado deste Processo Seletivo. 

8.5 O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 01 (um) ano, contado a partir da data de 
homologação de seus resultados, prorrogável por mais 01 (um) ano, a critério da administração. 
8.6  O candidato  deverá manter  atualizado seu endereço,  desde a inscrição até a  publicação da 
classificação definitiva e, se aprovado, durante todo o prazo de validade deste processo, junto a 
Departamento  Pessoal  e  Recursos  Humanos  da  Prefeitura  de  São  Tomás  de  Aquino,  não  lhe 
cabendo qualquer reclamação caso não seja possível à Prefeitura informá-lo da nomeação, por falta 
da citada atualização. 
8.7  As  atribuições  de  cada  cargo  constam  no  Anexo  I  deste  edital,  conforme Lei  Municipal  nº 
722/2006 e Lei complementar nº 721/2006. 
8.8 A Prefeitura não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 

a)endereço não atualizado 
b)endereço de difícil acesso 
c)correspondência devolvida 
d)correspondência recebida por terceiros 

8.9 Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito ou até a data da avaliação, cabendo 
aos candidatos a responsabilidade de acompanhar os Editais, comunicados e demais publicações 
referentes a este processo seletivo. 
8.10 O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas 
neste Edital, implicará sua eliminação do processo. 
8.11 Os candidatos habilitados classificados serão nomeados para os cargos vagos, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação definitiva, segundo a conveniência da Administração.
8.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora processo. 
8.13 Após ser considerado apto nos exames de capacidade física e mental (exame admissional), o 
candidato será admitido e contratado sob o regime jurídico estatutário .
8.14 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação, valendo, 
para esse fim, a homologação do processo seletivo divulgado pela Prefeitura Municipal de São Tomás 
de Aquino.
8.15 Os candidatos com cadastro de reserva só assumirão o cargo, assim que surgir a vaga ou de  
acordo com a necessidade da administração.
8.16 Os candidatos que atenderem à convocação para admissão e recusarem-se ao preenchimento 
da vaga, serão excluídos do cadastro, sendo o fato formalizado através de Termo de Desistência.
8.17 A divulgação será realizada através de uma minuta deste edital, dar-se-á através dos meios de 
comunicação disponíveis e de uso comum no Município, e ou através de avisos afixados no painel da 
Prefeitura e ainda no site www.arnsaude.com.br

8.18 À Prefeitura  de São Tomás de Aquino  é  facultada a anulação total  ou parcial  do presente 
processo seletivo, antes de sua homologação, se constatada irregularidade substancial insanável.

São Tomas de Aquino, 16 de janeiro de 2012. 

Maria Helena Rodrigues Abrão
Prefeita
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ANEXO I 
 DAS ATRIBUIÇÕES

Agente Administrativo

*Quanto às atividades de apoio administrativo geral:
Atender ao público, interno e externo, prestando informações simples, anotando recados, recebendo 
correspondências e efetuando encaminhamentos;
Duplicar documentos diversos, operando máquina própria, ligando-a e desligando-a, abastecendo-a 
de papel e tinta, regulando o número de cópias;
Atender  às  chamadas  telefônicas,  anotando  ou  enviando  recados,  para  obter  ou  fornecer 
informações;
Datilografar textos, documentos, tabelas e outros originais;
Operar  microcomputador,  utilizando programas básicos  e  aplicativos,  para  incluir,  alterar  e  obter 
dados e informações, bem como consultar registros;
Arquivar  processos,  leis,  publicações,  atos  normativos  e  documentos  diversos  de  interesse  da 
unidade administrativa, segundo normas preestabelecidas;
Receber,  conferir  e  registrar  a  tramitação  de  papéis,  fiscalizando  o  cumprimento  das  normas 
referentes a protocolo;
Autuar documentos e preencher fichas de registro para formalizar processos, encaminhando-os às 
unidades ou aos superiores competentes;

Controlar  estoques,  distribuindo o material  quando solicitado e providenciando sua reposição de 
acordo com normas preestabelecidas;
Receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de entrega;
Receber, registrar e encaminhar, com atenção e cortesia, o público ao destino solicitado;
Preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais;
Elaborar, sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
Fazer cálculos simples;

*Quanto às atividades de manutenção do cadastro imobiliário e fiscal:
Coletar dados relativos a impostos, realizando pesquisas de campo, para possibilitar a atualização 
dos mesmos;
Efetuar cálculos simples de áreas, para a cobrança de tributos, bem como cálculos de acréscimos 
por atraso no pagamento dos mesmos;
Informar requerimentos de imóveis relativos a construção, demolição, legalização e outros;
Atender ao público, informando sobre tributos, processos e outros assuntos relacionados com seu 
trabalho;

*Quanto às atividades de apoio aos serviços de saúde:
Receber, registrar e encaminhar doentes e consulentes para atendimento médico, odontológico em 
ambulatórios, postos de saúde ou hospitais;
Preencher fichas com os dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informação médica;
Informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone;
Controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, organizando-os e 
mantendo-os atualizados, para possibilitar consultas, quando necessário;
Executar outras atribuições afins.
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Médico do Programa de Saúde da Família

Exercer  as  funções  típicas  de  médico  de  saúde  da  família,  inclusive  exercendo  as  funções 
recomendadas pelo Ministério da Saúde, em atendimento ao estatuído para o programa(PSF) em 
especial  acompanhar  pacientes  durante  internações procedidas  em razão  do  serviço  do  PSF e, 
alternativamente/cumulativamente,
Examinar  o  paciente,  auscultando  ou  fazendo  uso  de  instrumentos  especiais,  no  sentido  de 
determinar diagnósticos ou, se necessário, receitar exames complementares;
Analisar  e  interpretar  resultados  de  exames  de  raio  X,  bioquímico,  hematológico  e  outros, 
comparando-os com padrões normais, para a confirmação de doenças e proceder diagnósticos; 
Prescrever  medicamentos,  indicando  dosagens  e  respectiva  via  de  administração,  bem  como 
cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a saúde dos pacientes;
Manter atualizada ficha médica dos pacientes examinados, anotando a conclusão do diagnóstico e 
evolução  das  doenças  para  efetuar  orientação  adequada  e  acompanhamento  médico  quando 
necessário;
Emitir atestados médicos de saúde, sanidade, aptidão física e mental, óbito, visando determinações;
Realizar exames periódicos nos servidores municipais, mantendo acompanhamento médico;
 Atender as urgências cirúrgicas e traumatológicas;
Participar  de  reuniões  com a  comunidade  para  desenvolver  a  consciência  de  higiene,  cuidados 
básicos e melhorias nas condições de saúde dos munícipes;
Realizar  outras  tarefas  correlatas  e  afins  determinadas  pela  chefia  imediata,  em  especial  visita 
domiciliares atinentes às atribuições do cargo

Médico Plantonista

Prestar  atendimento  médico  na  sua  especialidade,  visando  a  promoção,  assistência  curativa, 
reabilitação e prevenção, buscando a melhoria das condições de saúde da população.
São  atribuições  e  responsabilidades  do  ocupante,  aquelas  definidas  pelo  Conselho  Regional  de 
Medicina e demais normas legais pertinentes ao exercício profissional.
Executar demais atividades correlatas, determinadas pelo superior imediato.

Motorista

Dirigir automóveis, caminhonetes e demais veículos leves de transporte de passageiros e cargas, e 
outros veículos enquadrados na categoria “d”, dentro ou fora do município, verificando diariamente as 
condições  de  funcionamento  do  veículo,  antes  de  sua  utilização:  pneus,  água  do  sistema  de 
arrefecimento,  bateria,  nível  de  óleo,  sinaleiros,  freios,  embreagem,  faróis,  abastecimento  de 
combustível, etc.;
Zelar  pela  segurança  de passageiros  verificando o fechamento  de portas e  o  uso de cintos de 
segurança;
Verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está completa, bem como devolvê-la à chefia  
imediata quando do término da tarefa;
Orientar o carregamento e descarregamento de cargas a fim de manter o equilíbrio do veículo e  
evitar danos aos materiais transportados;
Observar os limites de carga preestabelecidos, quanto ao peso, altura, comprimento e largura;
Fazer pequenos reparos de urgência;
Manter o veículo limpo, interna e externamente e em condições de uso, levando-o à manutenção 
sempre que necessário;
Observar os períodos de revisão e manutenção preventiva do veículo;
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Anotar  em  formulário  próprio,  a  quilometragem  rodada,  viagens  realizadas,  cargas 

transportadas, itinerários percorridos e outras ocorrências;
Recolher  ao  local  apropriado  o  veículo  após  a  realização  do  serviço,  deixando-o  corretamente 
estacionado e fechado
Auxiliar no embarque e desembarque de passageiros;
Auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes;
Auxiliar na distribuição de volumes, de acordo com normas e roteiros pré-estabelecidos;
Conduzir os servidores da prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário estabelecido 
ou instruções específicas;
Executar outras atribuições afins.

Professor em Treinamento Esportivo

Desenvolver, junto ao público alvo, as práticas de desportos,bem como ensinar-lhes as técnicas; 
Encarregar-se do preparo físico dos atletas;
Treinar atletas nas técnicas dos diversos desportos; 
Instruir  os  participantes  de  atividades  esportivas  sobre  os  princípios  e  regras  inerentes  a  cada 
modalidade esportiva praticada;
Acompanhar e supervisionar as práticas desportivas; 
Participar  da  organização  de  campeonatos  e  torneios  do  município,  elaborando  regulamentos  e 
tabelas,  bem  como  determinando  os  melhores  locais  para  realização  dos  eventos,   a  fim  de 
incentivar a prática de esportes na comunidade;
Elaborar  pareceres,  informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas,  entrevistas,  fazendo 
observações  e  sugerindo  medidas  para  implantação,  desenvolvimento  ou  aperfeiçoamento  de 
atividades em sua área de atuação; 
Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; 
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal  técnico e auxiliar, realizando-
a em serviço ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos 
recursos humanos em sua área de atuação; participar  de grupos de trabalho e/ou reuniões com 
unidades  da  prefeitura  e  outras  entidades  públicas  e  particulares,  realizando  estudos,  emitindo 
pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou  problemas  identificados,  opinando, 
oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 
diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município; realizar outras atribuições compatíveis 
com sua especialização profissional.

Professor Regente de Turma

Exercer a regência de atividades no ensino de 1 grau e na Educação Pré-escolar; 
Elaborar programas e planos de trabalho;
Controlar e avaliar o rendimento escolar dos alunos;
Desenvolver atividades de recuperação dos alunos cuja avaliação demonstrar essa necessidade;
Participar de reuniões promovidas pela escola, pela prefeitura ou referentes a assuntos educacionais; 
Desenvolver  ou  participar  de  atividades  tendo  em  vista  a  atualização   e  o  aperfeiçoamento 
profissional; 
Participar de estudos e pesquisas de interesse do ensino e da ação educacional; Estabelecer, com os 
demais profissionais do ensino, das áreas afins e com os responsáveis pelos alunos, entendimentos 
que favoreçam a ação educacional e integração entre a escola e a comunidade; 
Executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  ou  nível  de  complexidade,  associadas  à  sua 
especialidade e ambiente organizacional.

Supervisor Pedagógico

Orientar o corpo docente no desenvolvimento de suas atividades profissionais, através de assessoria 
técnico-pedagógica.
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Colaborar na elaboração de grades curriculares, adaptação de programas e organização 

de calendário escolar.
Elaborar, avaliar e selecionar material didático a ser utilizado nas unidades escolares.
Avaliar o trabalho pedagógico das unidades educacionais, a fim de propor soluções que visem tornar 
o ensino mais eficiente.
Orientar e supervisionar a aplicação de métodos, técnicas e procedimentos didáticos, bem como a 
execução de planos e programas estabelecidos.
Elaborar programas de habilitação e aperfeiçoamento de recursos humanos  na área de ensino e, 
uma vez aprovados, orientar, coordenar e controlar sua implantação.
Participar de reuniões com pais, professores e demais profissionais do ensino.
Colaborar  na busca  e seleção  de materiais  didáticos  indispensáveis  a  realização  dos  planos  de 
ensino, juntamente com a direção das escolas.
Promover conferências, debates e sessões sobre temas pedagógicos, visando o aperfeiçoamento e 
reformulação das técnicas aplicadas.
Avaliar o processo de ensino aprendizagem, examinando relatórios ou participando de conselhos de 
classe para aferir a eficácia dos métodos de ensino empregados e providenciar as reformulações 
adequadas.
Orientar e aconselhar os educandos, individualmente ou em grupo, tendo em vista o desenvolvimento 
integral e harmônico de sua personalidade.
Participar do processo de composição, caracterização e acompanhamento das classes, buscando o 
desenvolvimento do currículo adequado as necessidades e as possibilidades do educando.
Participar do processo de avaliação e recuperação dos alunos.
Elaborar, orientar a aplicação ou aplicar testes e questionários.
Promover a integração escola-família-comunidade,  organizando reuniões com pais,  professores e 
demais profissionais de ensino.
Proceder a  avaliação e ao diagnóstico da criança,  valendo-se de jogos,  exercícios  pedagógicos, 
conversas informais e outros recursos específicos a fim de descobrir potencialidades e detectar áreas 
defasadas do aluno para definir e desenvolver o atendimento adequado.
Participar das atividades administrativas de controle e de apoio referente à sua área de atuação.
Participar efetivamente das atividades  que objetivem a qualificação e o constante aperfeiçoamento 
dos profissionais de ensino
Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar, ministrando 
aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em 
sua área de atuação. 
Exercer em sua unidade escolar a supervisão do processo didático como elemento articulado no 
planejamento,  no  acompanhamento,  no  controle  e  na  avaliação  das  atividades  pedagógicas, 
conforme o Plano de Desenvolvimento da Educação Proposta Pedagógica.
Atuar  como  elemento  articulador  das  relações  interpessoais  internas  e  externas  da  escola  que 
envolvam os profissionais, os alunos, seus pais e a comunidade. 
Planejar, executar e coordenar cursos, atividades e programas internos de capacitação profissional e 
treinamento em serviço.
Participar das atividades do Conselho Municipal de Educação.
Exercer atividades de apoio à docência.
Auxiliar a direção no planejamento e implementação do Plano de Desenvolvimento da Escola, tendo 
em vista as diretrizes definidas na Proposta pedagógica da unidade.
Exercer as demais atribuições inerentes à função, decorrentes da legislação vigente, as ordens da 
chefia em geral e no que concerne à especificidade da função e as previstas no regimento escolar.

Técnico em Enfermagem

Prestar,  sob orientação do médico ou enfermeiro,  serviços técnicos de enfermagem, ministrando 
medicamentos ou tratamento aos pacientes;
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e 
pressão;
Efetuar  curativos  diversos,  empregando  os  medicamentos  e  materiais  adequados,  segundo 
orientação médica;
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Orientar à população em assuntos de sua competência;

Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, 
tratamentos e intervenções cirúrgicas;
Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental 
necessário, conforme instruções recebidas;
Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de 
programas de educação sanitária;
Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem 
como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários;
Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos 
sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);
Participar de campanhas de educação e saúde;
Controlar  o consumo de medicamentos e demais materiais de enfermagem, verificando nível  de 
estoque para, quando for o caso, solicitar re-suprimento.
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ANEXO III

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Para o cargo de Agente Administrativo

Língua Portuguesa

Gêneros textuais. Interpretação de texto. Letras, fonemas, sílaba tônica. Dígrafo. Encontros con-

sonantais. Encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto 

à tonicidade. Sinônimo/ Antônimo. Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, pronome, nu-

meral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio. Sintaxe: sujeito e predicado (classificação). 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.

Matemática

Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Conjunto dos:  números 

inteiros, números naturais, números racionais, números irracionais e números reais; Função do 1º 

e 2º grau; Equação do 1º e do 2º grau; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos Juros simples; 

Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Semelhança de triângulos; Ângulos; Radiciação e po-

tenciação; Situações-problema envolvendo raciocínio lógico.

Conhecimentos Específicos

Noções   básicas   de   informática,   Estoque   de  material:   controle   de   qualidade,   tipo   e   ta -

manho, Correspondência:  protocolo de envio e  recebimento,  distribuição,  Operação de equipamen-

tos  de escritório e copiadoras, Documentação: classificação, lançamentos e registros, Formulários 

em geral: arquivo  (finalidades,   tipos,   importância,  organização),  Redação oficial:  normas para 

elaboração de ofício, circular, memorando, declaração, atestado, certidão, ata, relatórios e requeri-

mentos, Questões de caráter prático versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo 

e  inerentes ao desempenho de suas funções, especialmente no que diz respeito à atividade de cate-

goria profissional no contexto do serviço público municipal.

• Para o cargo de Motorista

Língua Portuguesa

Interpretação de texto, Ortografia básica, Pontuação, Substantivo: próprio e comum, Verbo, Relações 

de significado entre as palavras: sinônimos e antônimos, Concordância verbal e nominal (básica). 

Matemática
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Problemas envolvendo as quatro operações, Múltiplos e divisores, Mínimo múltiplo 

comum e máximo divisor comum, Números decimais, Frações, Medidas de comprimento, Medidas de 

massa, Área das figuras planas, Perímetro das figuras planas, Gráficos. 

Conhecimentos Gerais do Município

• Para o cargo de Professor em Treinamento Esportivo

Língua Portuguesa

Gêneros textuais. Interpretação de texto. Estrutura de frase e oração. Letras, fonemas, sílaba tô-

nica. Dígrafo, encontros consonantais, encontros vocálicos. Morfologia: substantivo, adjetivo, lo-

cução adjetiva, artigo, verbo, locução verbal, numeral, pronome, preposição, locução prepositiva, 

conjunção, interjeição, advérbio.  Sintaxe: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto 

adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Concordância verbal e no-

minal. Regência verbal e nominal. Uso do acento indicador de crase. Relações de significado en-

tre as palavras. Recursos estilísticos: metáfora, comparação, hipérbole, eufemismo, personifica-

ção, ironia.

Matemática

Leitura e interpretação de gráficos e tabelas; Estatística; Razão e proporção; Porcentagem; Regra 

de três simples e composta; Juros simples, juros composto e montante; Função do 1º e função 

quadrática; Probabilidade, permutação, fatorial e combinação; Monômios e  polinômios; Função 

exponencial e função modular;  Inequações; Trigonometria; Geometria espacial: Prisma, cilindro, 

pirâmide, cone e esfera; Situações-problema envolvendo raciocínio lógico; Equações e conjuntos; 

Área de superfícies circulares; Relações métricas no triângulo retângulo;  Números complexos.

Conhecimentos Específicos

Fundamentação técnica e tática – individual e coletiva ofensiva e defensiva. Processos didáticos em: 

futsal, futebol, basquetebol, Voleibol e Handebol. Dimensões biológicas aplicadas à Educação Física 

e ao Esporte: as mudanças fisiológicas resultantes da atividade física; nutrição e atividade física; A 

Educação  Física  no  currículo  da  Educação  Básica.  Significados  e  possibilidades:  as  diferentes 

tendências pedagógicas da Educação Física na escola;  Educação Física escolar e cidadania;  os 

objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: 

competição, cooperação e transformação didático – pedagógica, Desporto Escolar:  Crescimento e 

desenvolvimento  motor.  Anatomia  humana:  Níveis  de  organização  estrutural  do  corpo  humano; 

Sistemas:  Sistema  Esquelético,  Sistema  Muscular  e   Sistema  Nervoso.  Conceitos  básicos  das 

Ciências Biológicas aplicada à Educação Física – Anatomia, Fisiologia e Cinesiologia.
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Metodologia  do  treinamento  desportivo:  conceituação,  princípios, técnicas 

fundamentais e regras oficiais. Mecanismos fisiológicos: organização. Preparação física, técnica, 

tática e controle. Ginásticas e atletismo na escola. Primeiros socorros na atividade física. 

• Para o cargo de Professor Regente de Turma

Língua Portuguesa

Gêneros textuais. Interpretação de texto. Estrutura de frase e oração. Letras, fonemas, sílaba tô-

nica. Dígrafo, encontros consonantais, encontros vocálicos. Morfologia: substantivo, adjetivo, lo-

cução adjetiva, artigo, verbo, locução verbal, numeral, pronome, preposição, locução prepositiva, 

conjunção, interjeição, advérbio.  Sintaxe: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto 

adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Concordância verbal e no-

minal. Regência verbal e nominal. Uso do acento indicador de crase. Relações de significado en-

tre as palavras. Recursos estilísticos: metáfora, comparação, hipérbole, eufemismo, personifica-

ção, ironia.

Matemática

Leitura e interpretação de gráficos e tabelas; Estatística; Razão e proporção; Porcentagem; Regra 

de três simples e composta; Juros simples, juros composto e montante; Função do 1º e função 

quadrática; Probabilidade, permutação, fatorial e combinação; Monômios e  polinômios; Função 

exponencial e função modular;  Inequações; Trigonometria; Geometria espacial: Prisma, cilindro, 

pirâmide, cone e esfera; Situações-problema envolvendo raciocínio lógico; Equações e conjuntos; 

Área de superfícies circulares; Relações métricas no triângulo retângulo;  Números complexos.

Conhecimentos Específicos 

1.  A Didática e o Ensino Fundamental;  Conceito e Divisão de Didática;  Planejamento de Ensino; 

Objetivos  Educacionais;  Conteúdos;  Procedimentos  de  Ensino;  Métodos  de  Ensino;  Recursos 

Audiovisuais;  Construtivismo. A educação pública como instrumento de inclusão social;  O Projeto 

Político Pedagógico da escola (conceito, caracterização, elaboração e execução); O trabalho escolar 

e o processo educacional: o desenvolvimento da aprendizagem enquanto instrumento de inclusão; A 

organização  curricular  compromissada  com  a  aquisição  de  competências  e  habilidades;  A 

interdisciplinaridade  e  a  contextualização  dos  currículos;  Os  processos  de  avaliação  da 

aprendizagem; A organização  dos  tempos e dos  espaços escolares;  A relação da escola  com a 

família:  a  transformação na estrutura familiar  e  suas  repercussões no processo  educativo  e  nas 

funções da  escola;  A articulação  escola/família  no processo  educativo;  As  políticas  públicas  e  a 

reforma das estratégias educacionais: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei  n.º 

9394/96) e os Parâmetros Curriculares Nacionais.

2. História da Educação Infantil; Psicologia da Educação; Filosofia da Educação; Políticas Públicas e 

Metodologia de Ensino: da Matemática; da Língua Escrita e Oral; das Ciências Sociais e Naturais; 
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Música;  das  Artes.  Conhecimentos  Pedagógicos:  As  funções  sociais  da  escola  no 

mundo contemporâneo. Didática e democratização do ensino. Metodologia de ensino. O processo 

educativo. Planejamento escolar. Avaliação escolar. Práticas interdisciplinares na escola. Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Projeto Político Pedagógico na escola cidadã. A Nova LDB.

• Para o cargo de Supervisor Pedagógico

Língua Portuguesa

Gêneros textuais. Interpretação de texto. Estrutura de frase e oração. Letras, fonemas, sílaba tô-

nica. Dígrafo, encontros consonantais, encontros vocálicos. Morfologia: substantivo, adjetivo, lo-

cução adjetiva, artigo, verbo, locução verbal, numeral, pronome, preposição, locução prepositiva, 

conjunção, interjeição, advérbio.  Sintaxe: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto 

adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, aposto, vocativo. Concordância verbal e no-

minal. Regência verbal e nominal. Uso do acento indicador de crase. Relações de significado en-

tre as palavras. Recursos estilísticos: metáfora, comparação, hipérbole, eufemismo, personifica-

ção, ironia.

Matemática

Leitura e interpretação de gráficos e tabelas; Estatística; Razão e proporção; Porcentagem; Regra 

de três simples e composta; Juros simples, juros composto e montante; Função do 1º e função 

quadrática; Probabilidade, permutação, fatorial e combinação; Monômios e  polinômios; Função 

exponencial e função modular;  Inequações; Trigonometria; Geometria espacial: Prisma, cilindro, 

pirâmide, cone e esfera; Situações-problema envolvendo raciocínio lógico; Equações e conjuntos; 

Área de superfícies circulares; Relações métricas no triângulo retângulo;  Números complexos.

Conhecimentos Específicos

A Gestão Compartilhada na Escola - A Escola como Organização - Escola, um sistema social. A 

cultura. Organização, Clima Organizacional. A Supervisão Escolar - Origem - Evolução - Objetivo 

- Atribuições da Supervisão Escolar - Métodos e Técnicas da Supervisão - Relações Humanas e a 

Supervisão - Ética Profissional - Qualidades Pessoais do Supervisor - A Supervisão e o Projeto 

Político Pedagógico - Competências em Supervisão . Avaliação Escolar - Conceitos - Funções - 

Avaliação  numa  Perspectiva  Construtivista.  Alfabetização  e  Letramento  -  Uma  proposta  em 

Construção.  LDBEN/9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN's .   Composição e organização dos sistemas de ensino (Federal, 

Estadual  com  ênfase  no  Municipal).   Políticas  públicas  com  ênfase  no  financiamento  da 

educação.   Gestão, descentralização e autonomia dos sistemas escolares. Gestão democrática 

da escola:  ação  colegiada  e  a  constituição  de  órgãos colegiados.   A função  supervisora  no 

sistema de ensino e nas instituições de educação. Fundamentos legais e diretrizes operacionais 
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do trabalho escolar:  novos paradigmas.  O pedagógico e o administrativo na ação 

supervisora.  A legislação educacional e a educação básica.  Estrutura e organização técnico-

pedagógica da escola. Criação e extinção de instituições de educação.  Regimento escolar e 

proposta pedagógica da escola. O currículo e suas implicações.   Análise do plano pedagógico da 

escola  na  perspectiva  da  construção  da  cidadania.   A  evasão  escolar:  um  dos  principais 

problemas  da  educação.    A atuação  da  supervisão  em diferentes  instituições  de  educação 

(redes: municipal e privada).   Correntes atuais da avaliação institucional.   A ética como valor 

fundamental.  Plano Nacional de Educação. 

• Para o cargo de Técnico de Enfermagem 

Língua Portuguesa

Gêneros textuais. Interpretação de texto. Letras, fonemas, sílaba tônica. Dígrafo. Encontros con-

sonantais. Encontros vocálicos. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e quanto 

à tonicidade. Sinônimo/ Antônimo. Morfologia: substantivo, adjetivo, artigo, verbo, pronome, nu-

meral, preposição, conjunção, interjeição, advérbio. Sintaxe: sujeito e predicado (classificação). 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal.

Matemática

Razões e proporções; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Conjunto dos:  números 

inteiros, números naturais, números racionais, números irracionais e números reais; Função do 1º 

e 2º grau; Equação do 1º e do 2º grau; Leitura e interpretação de tabelas e gráficos Juros simples; 

Teorema de Tales; Teorema de Pitágoras; Semelhança de triângulos; Ângulos; Radiciação e po-

tenciação; Situações-problema envolvendo raciocínio lógico.

Conhecimentos Específicos para o Cargo de Técnico de Enfermagem

O processo de cuidar  em Saúde e em Enfermagem, Introdução a Enfermagem, Fundamentos e 

técnicas de enfermagem, Instrumentos básicos do cuidar em Enfermagem, Relações interpessoais no 

trabalho  em saúde  e  em equipe,  Atendimento  a  pessoa  (  incluindo  prevenção  e  cuidado)  com 

hipertensão  arterial,  diabetes,  doenças  cardiovasculares,  obesidade,  doença  renal  crônica, 

hanseníase, tuberculose, dengue, doença sexualmente transmissíveis ( incluindo hepatites e Aids), 

Procedimentos de enfermagem: verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, curativos, administração 

de medicamentos, coleta de materiais para exames, Enfermagem em Saúde Pública – noções de 

epidemiologia: doenças transmissíveis, doenças previníveis por vacinas, conservação e manipulação 

de vacinas; noções de puericultura; cuidados de enfermagem e orientação no primeiro ano de vida; 

orientações a pacientes e familiares nos casos de doenças infecto contagiosas; Lei de Saúde Pública 

(8080 e 8142) Orientação aos pacientes idosos e familiares; noções de higiene e profilaxia, Medidas 

gerais de precauções universais ( biossegurança ), Lavagem das  mãos, Manuseio e separação dos 
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resíduos dos serviços de saúde, Política Nacional de Imunização; esquema básico – 

criança,  adolescentes,  adulto,  idoso e gestante;  esquema vacinal  para acidentes  com cão,  gato, 

morcego e animais silvestres; Código de Ética em Enfermagem.
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ANEXO IV

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato (a)________________________________________________

Endereço  _________________________________Bairro____________________

Cidade___________________________________Telefone___________________

Documento de Identidade  ________________________DN_____/_____/_______

Cargo Concorrido ____________________________________________________

São Tomás de Aquino, _________, de janeiro de 2012.

Declaro aceitar todas as condições transcritas no edital 001/2012

_______________________________
Assinatura do Candidato

......................................................................................................................................
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato (a)________________________________________________

Endereço  _________________________________Bairro____________________

Cidade___________________________________Telefone___________________

Documento de Identidade  ________________________DN_____/_____/_______

Cargo Concorrido ____________________________________________________

São Tomás de Aquino, _________, de janeiro de 2012.

Esta inscrição só terá validade se estiver anexado o comprovante de pagamento da 
mesma.
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