
P  REFEITURA   M  UNICIPAL DE   S  ÃO   T  OMÁS DE   A  QUINO  
Estado de Minas Gerais

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014

PROCESSO  SELETIVO  SIMPLIFICADO  DE  PROVA 
OBJETIVA  PARA  PREENCHIMENTO  DE  VAGAS  E 
FORMAÇÃO  DE  CADASTRO  RESERVA,  PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL  DA PREFEITURA DE  SÃO  TOMÁS  DE 
AQUINO.

A Prefeitura  Municipal  de  São  Tomás  de  Aquino,  nos  termos das  Leis  Complementares  nº  721  de 
06/03/2006,  nº  722/2006  de  06/03/2006,  nº  744  de  28/02/2007,  nº  796  de  25/08/2009  e  Lei 
Complementar  nº  910/2013 de 27/05/2013 torna público a  abertura  para inscrição no período a ser  
indicado, ao Processo Seletivo Simplificado de Prova Objetiva para ingresso, em caráter temporário, da 
função pública para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva, conforme anexo I.

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 Assessoria e Consultoria e acompanhado pela comissão nomeada pela Portaria nº 
81/2014 de 10/09/2011, assinada pelo Senhor Prefeito Municipal.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 Este Processo Seletivo é destinado para provimento de vagas ou que vierem vagar no período de 
sua vigência  e da formação de cadastro reserva. O número de vagas, escolaridade, salário, taxa de 
inscrição, jornada de trabalho e atribuições, são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante deste  
Edital.

1.2 O candidato, ao ingressar na função pública do referido processo, assinará o contrato de trabalho  
que terá duração de 12 (doze) meses podendo ser exonerado a qualquer momento durante este período  
ou ainda, podendo ser prorrogado pelo período deste processo seletivo, de acordo com o desempenho 
do candidato na execução de suas funções, ou de acordo com as necessidades da administração.

1.3  Os  candidatos  aprovados,  classificados  e  contratados  estarão  sujeitos  ao  disposto  nas  Leis 
Complementares nº 721 de 06/03/2006, nº 722/2006 de 06/03/2006, nº 744 de 28/02/2007, nº 796 de 
25/08/2009  e  Lei  Complementar  nº  910/2013  de  27/05/2013,  no  que  couberem  no  Estatuto  do 
Funcionário Público Municipal e demais disposições legais aplicáveis.

1.4 Este processo de seleção destina-se ao recrutamento de profissionais para atender as necessidades 
da administração municipal.

1.5 Para ingressar na função pública, 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;

i) 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;

1.6 O prazo de validade do presente processo seletivo será de 12 (doze) meses a contar da data de  
homologação  do  mesmo,  podendo,  ainda,  ser  prorrogado  por  igual  período,  se  houver  candidatos 
aprovados e ainda não contratados, segundo a conveniência da Administração.
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1.7 Será excluído do processo seletivo o candidato que: 

1.7.1 Apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova objetiva; 

1.7.2 Apresentar-se em outro local que não seja o previsto no Edital para a realização da prova; 

1.7.3 Não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 

1.7.4 Não apresentar documento que o identifique nos termos deste edital; 

1.7.5 Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal; 

1.7.6 Ausentar-se da sala de prova levando Folha de Respostas, Caderno de Questões ou outros 
materiais não permitidos, e não autorizados; 

1.7.7 Ausentar-se da sala de prova, antes de decorrido o prazo determinado pelo fiscal de sala; 

1.7.8  For  surpreendido,  durante  a  realização  da  prova,  comunicando  com outras  pessoas  ou 
utilizando-se de quaisquer meios de consulta; 

1.7.9  Estiver  portando ou fazendo uso de qualquer  meio eletrônico de comunicação,  inclusive 
celulares, agendas eletrônicas, relógios digitais, laptop, ou outros equipamentos similares; 

1.7.10 Estiver portando armas; 

1.7.11 Lançar mão de meios ilícitos para execução das provas; 

1.7.12 Não devolver integralmente o material solicitado; 

1.7.13 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1  As  inscrições  serão  realizadas  em  formulário  disponível  no  endereço  eletrônico 
www.arnsaude.com.br. O candidato deverá preencher a Ficha de Inscrição e efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição, conforme Anexo I deste edital, através de depósito no Banco do Brasil, Agência 
0408-1, Conta Corrente 26397-4. O comprovante de depósito deverá ser apresentado aos fiscal de 
sala no dia prova. 

2.2 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.

2.3 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.

2.4 O candidato aprovado poderá ser desclassificado se no ato da contratação não atender os quesitos 
constantes no item 1.5 deste edital.

2.5 Não será reservada vaga para deficiente, pois não atende ao § 1º art. 37 do Decreto Nº 3.298, de  
20/12/1999.

2.6 Se houver deficientes inscritos:

2.6.1 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. 

2.6.2 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. 

2.6.3 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 
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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 da 
função ou se constatada inexistência da deficiência declarada, sendo que, comprovada a existência de 
má fé, poderá haver prejuízos de ordem administrativa, civil e criminal. 

2.7 Será excluído do processo seletivo o candidato que não comparecer ao exame médico no local, data 
e horário previsto.

2.8 CRONOGRAMA

As datas aqui previstas estão sujeitas as eventuais alterações mediante divulgação prévia:
2.8.1  Período  de  Inscrição:  De 25  de  setembro  a  10  de  outubro de  2014,  no  endereço 

eletrônico www.arnsaude.com.br
2.8.2 Realização da Prova: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, dia 19 de outubro, na Escola 

Municipal São Tomás de Aquino, situada na Avenida Governador Valadares, nº 11, Centro, São Tomás 
de Aquino/MG; com início às 09 horas e término às 12 horas. Os portões serão fechados às 08:50 horas.

2.8.3  Resultado da Prova Objetiva: Dia  21 de outubro de 2014, com divulgação através de 
Edital  a  ser  afixado  no  saguão  da  Prefeitura  Municipal  de  São  Tomás  de  Aquino  e  site  
www.arnsaude.com.br

2.8.4 Recursos: Dia 22 de outubro de 2014.
2.8.5  Resultado Final:  Dia 24 de outubro de 2014,  por divulgação através de Edital  a ser 

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

 3. DAS PROVAS: 

3.1 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constará dos conteúdos: Conhecimentos 
Gerais,  Língua Portuguesa  e  Matemática,  para  os  cargos  de  Coletor  de  lixo,  Vigia e  Auxiliar  de 
Serviços Gerais e Conhecimentos Específicos para os cargos de  Médico,  Enfermeiro e  Terapeuta 
Ocupacional, conforme descriminado no Anexo III.

3.2  A duração da prova será de 3 (três) horas, não havendo prorrogação deste período, em hipótese  
alguma, mesmo que seja em virtude de necessidade de afastamento de candidato da sala de prova. 

3.3 Os candidatos deverão comparecer ao local das provas com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de 
antecedência, quando os portões serão abertos. 

3.4 O início de aplicação das provas será pontualmente às 09:00 (nove horas). Os portões serão 
fechados  pontualmente  às  08:50  (oito  horas  e  cinquenta  minutos),  o  qual   será  encerrado  o 
horário para o ingresso do candidato no recinto de aplicação da prova, não sendo 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. 

3.5 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), não se 
admitindo cópia ainda que autenticada, e do recibo do depósito referente a taxa de inscrição. Os 
documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com 
clareza. 

3.6 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.

3.7  Não  será  aceito  qualquer  tipo  de  questionamento  durante  a  realização  da  prova,  por  parte  do 
candidato, com relação a eventuais dúvidas constantes das questões. 

3.8 O candidato não poderá se ausentar da sala das provas sem o devido acompanhamento de um dos 
fiscais. 

3.9 Ao término da prova, os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de aplicação das 
provas em conjunto.
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3.10  Não  serão  atendidas  solicitações  para  aplicação  de  provas  em  local,  dia  e  horário  fora  dos 
preestabelecidos neste edital.

3.11 Os candidatos, mesmo que já tenham concluído a prova, não poderão deixar a sala, antes de 60 
(sessenta minutos) do início das mesmas. 

3.12 Não serão computadas questões não assinaladas, questões que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura, ainda que legível. 

3.13 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. 

3.14 O candidato deverá assinalar as respostas das questões com caneta preta ou azul, na Folha de 
Respostas, devidamente identificada e assinando-a em campo específico. 

3.15 O candidato, ao terminar a prova, deverá entregá-la ao fiscal, juntamente com a folha de respostas. 

3.16  O  gabarito  da  prova  será  publicado  no  Painel  de  Informações  da  Prefeitura  e  site 
www.arnsaude.com.br  no dia 20 de outubro de 2014.

4. DO JULGAMENTO:

4.1 Para os cargos de  Coletor de lixo,  Vigia e  Auxiliar de Serviços Gerais,  a prova objetiva será 
avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta), e terá caráter eliminatório e classificatório. Será composta de 
30 (trinta) questões com valor de 01 (um) ponto cada, sendo 10  (dez) questões de Conhecimentos 
Gerais, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez) de Matemática, conforme o item 3.1. Para os 
cargos de Médico, Enfermeiro e Terapeuta Ocupacional, a prova objetiva será avaliada na escala de 0 
(zero) a 20 (vinte), e terá caráter eliminatório e classificatório. Será composta de 20 (vinte) questões com 
valor de 01 (um) ponto cada, sendo 20  (vinte) questões de Conhecimentos Específicos na área a que  
concorre.

4.1.1 Será desclassificado e, portanto eliminado, o candidato que tirar nota inferior a 50 % (cinquenta por 
cento).  

4.2. A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos na Prova Objetiva de Múltipla escolha.
4.3.  Apurado  o  total  de  pontos,  na  hipótese  de  empate,  será  dada  preferência  para  efeito  de 
classificação, sucessivamente, ao candidato que:
4.3.1 possuir idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme o parágrafo único do art. 27 da Lei  
Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – o Estatuto do Idoso;
4.3.2 tiver mais 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. DOS RECURSOS:

5.1 No prazo máximo de 01 (um) dia útil, contado 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.

5.2 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.

5.3 Os recursos serão julgados pela Comissão Organizadora.

5.4 O recurso apresentado fora do prazo será indeferido. 
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5.5 Os recursos devem ser cabalmente motivados, sob pena de não serem reconhecidos, como não o 
serão, igualmente, se apenas versarem sobre juízos de valor emitidos pelos examinadores e as notas 
atribuídas. 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:

6.1 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. 

6.2 Motivará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, 
a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste edital,  bem como o tratamento 
incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida.

6.3  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. 

6.4 Caberá ao Prefeito a homologação do resultado deste Processo Seletivo. 

6.5 O prazo de validade deste Processo Seletivo é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de 
homologação de seus resultados, prorrogável por mais 12 (doze) meses, a critério da administração. 

6.6  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  ao 
Departamento de 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 contratação, por falta da citada 
atualização. 

6.7 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 

6.8 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. 

6.9 O não atendimento pelo candidato a qualquer tempo, de quaisquer das condições estabelecidas 
neste Edital, implicará sua eliminação do processo. 

6.10 Os candidatos habilitados classificados serão contratados para as funções vagas, observando-se 
rigorosamente a ordem de classificação definitiva, segundo a conveniência da Administração.

6.11 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do processo. 

6.12 Após ser  considerado apto nos exames de capacidade física e mental  (exame admissional),  o 
candidato será admitido e contratado sob o regime jurídico estatutário, conforme ao item 1.2 deste edital.

6.13 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.

6.14 Os candidatos com cadastro de reserva só assumirão o função, assim que surgir a vaga ou de 
acordo com a necessidade da administração.

6.15 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.
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6.16 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 site www.arnsaude.com.br

6.17 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 Tomás de Aquino, 23 de setembro de 2014.

Roneido Teofilo de Carvalho
Prefeito Municipal
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Anexo I

Função Vagas Escolaridade Salário C. H. 
semanal

Taxa de 
Inscrição

Coletor de lixo 5         Alfabetizado R$ 749,14 40 h R$20,00

Vigia 1 4ª  série  do  Ensino 
Fundamental

R$ 749,14 40 h R$20,00

Auxiliar de 
Serviços Gerais

1 Alfabetizado R$ 749,14 40 h R$20,00

Médico 1
Nível  superior  em 
Medicina,  devidamente 
inscrito no Conselho da 
classe.

R$10.123,74 40h R$50,00

Enfermeiro 1
Nível  superior  em 
Enfermagem, 
devidamente inscrito no 
Conselho da classe.

R$2.055,77 40h R$35,00

Terapeuta 
Ocupacional

1
Nível  superior  em 
Terapia  Ocupacional, 
devidamente inscrito no 
Conselho da classe.

R$981,86 20h R$35,00

**A taxa de inscrição para o Processo Seletivo deverá ser paga através de depósito no Banco do Brasil, 
em nome de ARN Assessoria e Consultoria, Agência nº 0408-1, Conta Corrente nº 26397-4, sendo os 
valores de acordo com o descrito no Anexo I, parte integrante deste edital. O comprovante de depósito 
deverá ser apresentado aos fiscais de sala no dia prova.
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ANEXO II

ATRIBUIÇÕES

Coletor de lixo

Coletar os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos e outros depósitos apropriados para facilitar 
a coleta de transporte; transportar o lixo até o local determinado pela chefia, quando for o caso; percorrer 
os logradouros, segundo roteiros preestabelecidos, para recolher o lixo; despejar o lixo amontoado ou 
acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinho ou outro depósito, valendo-se do espaço 
físico e ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte; transportar o lixo ou despejá-los em locais  
para  tal  destinados,  em  veículos  motorizados;   executar  tarefas  comuns  e  braçais  sempre  que 
determinado pela chefia imediata em função de adequação de horários e aproveitamento do servidor; 
Recolher o lixo da unidade em que serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 
determinações e ordens de execução de serviços determinados pelo Departamento de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos; executar outras atividades correlatas.

Vigia

Manter  vigilância  sobre  depósito  de  materiais,  pátios,  áreas  abertas,  terminal  rodoviário,  estação 
rodoviária,  mercados  públicos,  parques,  hortos  florestais,  centros  de  esportes,  escolas,  obras  em 
execução  e  edifícios  onde  funcionam  as  repartições  municipais;  percorrer  sistematicamente  as 
dependências de edifícios da prefeitura e áreas adjacentes,  verificando se portas,  janelas, portões e 
outras vias de acesso estão fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam suspeitas,  
para possibilitar a tomada de medidas preventivas; fiscalizar a entrada e saída de pessoas de edifícios 
municipais,  prestando  informações  e  efetuando  encaminhamentos,  examinando  autorizações,  para 
garantir a segurança do local; zelar pela segurança de materiais e de veículos postos sua sua guarda; 
controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas áreas de estacionamento público municipal, 
para manter a ordem e evitar acidentes; vigiar materiais e equipamentos destinados à obras; praticar os 
atos necessários para impedir a invasão de edifícios públicos, áreas municipais de produção agrícola, 
inclusive  solicitando a ajuda de policial,   quando necessário;  comunicar  imediatamente à  autoridade 
superior  quaisquer  irregularidades  encontradas;  contatar,  quando  necessário,  órgãos  públicos, 
comunicando  a  emergência  e  solicitando  socorro;  zelar  pela  limpeza  das  áreas  sob  sua  vigilância;  
executar outras atribuições afins.

Auxiliar de Serviços Gerais

Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas 
condições de asseio requeridas; recolher o lixo na unidade em que serve, acondicionando detritos e 
depositando-os de acordo com as determinações definidas;  percorrer as dependências da prefeitura, 
abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando os pontos de iluminação,  
máquinas e aparelhos elétricos; preparar e servir café ou pequenos lanches a visitantes e servidores da 
prefeitura; preparar lanches e outras refeições simples, segundo orientação superior, para atender aos 
programas alimentares desenvolvidos pela prefeitura; manter limpos os utensílios de cozinha; verificar a 
existência  de  material  de  limpeza  e  alimentação  e  outros  itens  relacionados  com  o  seu  trabalho,  
comunicando ao superior  imediato  a  necessidade de reposição,  quando for  o  caso.  Manter  limpo e 
arrumado o material sob sua guarda. Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, 
bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências , móveis e utensílios que lhe cabe  
manter limpos e de boa aparência. Executar outras atribuições afins. 

Médico do Programa 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 
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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

Enfermeiro do Programa Saúde da Família

Participar da execução de programas, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde em sua área 
especializada; executar atividades profissionais da área de saúde correspondentes à sua especialidade; 
participar  do  planejamento  da  assistência  à  saúde,  articulando-se  com  outras  instituições  para 
implementação de ações integradas; planejar e executar programa de treinamento, em serviço ou não, 
dos recursos humanos da área de saúde; realizar ou participar de reuniões com a comunidade para  
desenvolver  ações de melhoria  das suas condições de saúde;  integrar  equipe multiprofissional  para 
assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população; supervisionar, coordenar e orientar as 
atividades  de  seus  subalternos  ou  auxiliares  diretos  ou  indiretos;  efetuar  visitas  domiciliares  aos 
cadastrados no programa quando estritamente necessário; realizar atividades correlatas designadas pela 
chefia imediata. 

Terapeuta Ocupacional

Elaborar projetos terapêuticos, compreendidos na área de atuação, através de metodologia e técnicas terapêuticas 
ocupacionais;  atendimento  ambulatório,  se  necessário;  ordenar  todo  processo terapêutico,fazer  sua  indução no 
paciente  a  nível  individual  ou  de  grupo,  dar  alta  nos  serviços  de  Terapia  Ocupacional,  utilizando o  critério  de 
reavaliações sucessivas que demonstrem não haver alterações que indiquem a necessidade de continuidade destas 
práticas terapêuticas;  reavaliar  sistematicamente os pacientes para fins de reajuste ou alterações das condutas 
terapêuticas  próprias  empregadas,  adequando-se  à  evolução  da  metodologia  adotada.  Realizara  avaliação, 
prevenção e tratamento das disfunções de origem física, mental, social ou desenvolvimento através de atividades 
em situações de vida reais ou simuladas; promover a saúde, reduzir ou corrigir a situação patológica e/ou reforçar  
capacidades  funcionais;  facilitar  a  aprendizagem  de  habilidades  e  funções  essenciais  para  tornar  o  indivíduo 
adaptado e produtivo na vida de relação; restituir o funcionamento físico, emocional e psicológico do paciente para 
que ele se torne indivíduo independente e que interaja com o meio  ambiente de forma satisfatória; estimular e 
desenvolver a socialização através de atividades recreativas, lúdicas e criativas realizadas com o grupo em questão; 
intervir no ambiente, introduzindo atividades enquanto elemento capaz de possibilitar ao paciente tornar-se produtivo 
e estabelecer uma nova relação com a equipe e os demais integrantes do grupo; proporcionar um espaço onde o 
paciente possa estar produtivo, não uma produtividade alienada (apenas para deixá-lo ocupado, sem sentido), e sim 
para refletir sobre sua própria: capacidade x incapacidade, produção x improdutividade, motivação x desmotivação, 
interesse x desinteresse, dependência x independência e autonomia, dificuldade, limites x possibilidades. Avaliar o 
paciente na disfunção específica ( caso este apresente), correlacionando com a totalidade de suas alterações com o 
mundo. Compete ao profissional criar, desenvolver e acompanhar as condições e /ou situações que permitam o 
processo terapêutico  que se  dá  através da  inter  relação do funcionário  da  saúde/paciente  com o  terapeuta,  a 
atividade ou grupo. Análise de atividades: procedimento próprio e exclusivo d Terapeuta Ocupacional, que avalia o 
movimento  como um todo,  e  suas  partes  componentes,  identificando as operações  motoras  realizadas  e  suas 
estruturas morfofisiológicas. Analisa todos os aspectos da vida cotidiana de uma pessoa, ou seja, auto cuidados, 
trabalho  e  lazer,  bem  como  a  gama  de  movimentos  que  se  referem  à  complexidade  das  atividades  e  suas 
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especificidades. São realizadas com o objetivo de selecionar os meios como utilizá-las. A escolha da técnica a ser  
utilizada e sua indicação deve observar as necessidades,  interesses e vocações do cliente e as exigências do 
modelo teórico ou da abordagem. As atividades devem ser previamente selecionadas, analisadas e adaptadas de 
forma  individualizada  para  cada  cliente,  visando  um  objetivo  terapêutico  definido.  A  análise  de  atividades 
compreende  a  divisão  da  atividade  em  fases  definidas,  operacionalizadas  e  de  forma  sequencial.  Devem  ser 
observados os componentes estáveis e situacionais, avaliando ainda o tipo de desempenho necessário para realizar 
a atividade prescrita dentro dos enfoques cognitivos, motores, afetivos e perceptivos. O grau de complexidade da 
atividade terapêutica envolve a definição do instrumental, dos materiais permanentes e de consumo utilizados, bem 
como o ambiente, aspectos de segurança e fatores de risco. Atividades da vida diária (AVDs): dizem respeito ao 
cuidado de si próprio e da sua comunicação (alimentação, higiene, cuidado pessoal, vestuário, comunicação escrita, 
verbal, gestual e locomoção). Atividades da vida prática ( AVPs): atividades domiciliares, do cotidiano. Atividades da 
vida  de  trabalho  (AVTs):  dizem  respeito  às  atividades  laborativas,  das  mais  simples  às  mais  complexas,  em 
diferentes  postos  de  trabalhos,  respeitando-se  os  limites  biomecânicos.  Atividades  da  vida  de  lazer  (AVLs): 
atividades que envolvam a satisfação, o descanso, o interesse do indivíduo, tais como: esporte, jogos, jogos de 
salão, dança, teatro, leitura, cinema, música, grupos de atividades recreacionais, entre outros. Órteses: prescrever, 
orientar e treinar, utilizando procedimento que,  comumente, preserve a força e a capacidade funcional. Próteses: 
prescrever,  orientar  e  treinar.  Adaptações  e  dispositivos:  planejar,  prescrever,  confeccionar,  orientar  e  treinar. 
Atendimentos: individual, em grupo, integrado, assistência domiciliar e comunitária. 
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ANEXO III   

Conteúdo Programático

Coletor de lixo e Auxiliar de Serviços Gerais

Língua  Portuguesa:  compreensão  e  Interpretação  de  textos,  pontuação,  significado  das  palavras(sinônimos), 
ortografia, Uso da lera maiúscula e minúscula, separação de sílabas.

Matemática:  interpretação e resolução de problemas,números e operações(+)adição (-)subtração,dobro,  metade, 
medidas de tempo (ano, mês, dia , hora), medidas de comprimento.

Vigia

Língua  Portuguesa:  Compreensão  e  Interpretação  de  textos,  pontuação,  significado  das  palavras(sinônimos), 
ortografia,  Uso da lera maiúscula e  minúscula,  separação de  sílabas,verbo,  flexão de gênero,  número e grau, 
Classificação de palavras quanto à acentuação, substantivo, adjetivo, tipos de texto(carta, bilhete, poesia, etc)

Matemática:  Interpretação e resolução de problemas,números e operações(+)adição (-)subtração,(:)divisão  e (x) 
multiplicação,dobro,triplo,  quádruplo,  quíntuplo,   metade,  medidas de tempo (ano,  mês,  dia  ,  hora),  medidas de 
comprimento. Perímetro e área das principais figuras geométricas(quadrado, retângulo e triângulo), frações. Sistema 
monetário.

Médico do Programa Saúde da Família

Epidemiologia, Fisiopatologia, Diagnóstico, Clínica, Tratamento e Prevenção das Doenças Cardiovasculares: - 
Insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana,  arritmia-cardíaca, doença reumática,  aneurisma da aorta, 
insuficiência  arterial  periférica,  tromboses  venosas,  hipertensão  arterial,  choque,  cardiopatia  isquêmica. 
Pulmonares:  Insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva 
crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumonia intersticial, neoplasias. Do Sistema 
Digestivo:  Gastrite  e  úlcera  péptica,  colecistopatias,  diarréia  aguda  e  crônica,  pancreatites,  hepatites, 
insuficiência  hepática,  parasitoses  intestinais,  doenças  intestinais  inflamatórias,  doença  diverticular  dos 
cólons,  tumores  dos  cólons.  Renais:  Insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  glomeruloneferites,  distúrbios 
hidroeletrolíticos e dos sistemas ácido/base e metabólicos. Sistema Endócrino: Hipovitaminoses, desnutrição, 
diabetes  Melitus,  anemias,  hipotireodismo,  hipertireoidismo,  doenças  de  hipófise,  leucopenia,  anemias 
hipocromica  e  microcística,  anemia  aplástica,  obesidade,  dislipidemias.  Hematológicas:  Distúrbios  de 
coagulação,  leucemias  e  linfomas,  acidentes  de  transfusão,  desnutrição.  Reumatológicas:  Osteoartrose, 
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno, febre 
reumática.  Neurológicas:  Coma,  cefaléias,  eplepsia,  acidente  vascular  cerebral,  meningite,  neuropatias 
periféricas,  encefalotopatias.  Psiquiátricas:  Alcoolismo,  abstinência  alcoólica,  surtos  psicóticos,  pânicos, 
depressão, ansiedade. Infecciosas: Sarampo, varíola, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, 
febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, doença de Chagas, esquistossomose, 
leishmaniose,  leptospirose,  malária,  tracoma,  estreptococcias,  estafilococcias,  doença  meningocócica, 
infecções  por  anaeróbios,  toxoplasmose,  viroses.  Dermatológicas:  Escabiose,  pediculose,  dermatofitoses, 
eczema,  dermatite  de  contato,  onicomicosas,  infecções  bacterianas,  hanseníase,  micoses  superficiais. 
Imunológicas: Anafilaxia, doença do soro, edema angineurótico, urticária. Ginecológicas: Doença inflamatória 
pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de mama, intercorrências no ciclo gravídico. Antibiocoterapia 
Febre de origem indeterminada Enfermidades bucais  Acidentes por  animais  peçonhentos Saúde Pública: 
Organização dos serviços de saúde no Brasil - SUS : princípios, diretrizes, controle social,  planejamento. 
Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Política Nacional de  
Atenção  Básica  no  SUS.  Biossegurança  no  trabalho:  técnicas,  acondicionamento  e  esterilização  do 
instrumental,  técnicas  de  desinfecção  do  ambiente,  doenças  ocupacionais,  antiséptica,  desinfetantes, 
acidentes de trabalho e sua prevenção. AIDS. Humanização do Atendimento. “Prevenção às Drogas”, Saúde 
do  Homem  -  Noções  Básicas  sobre  Saúde  e  Saneamento:  Saúde  física,  mental  e  social;  Higiene  na  
prevenção das doenças; Necessidades nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e 
soros);  Importância da Imunidade e tipos de Imunidade; Tipos de doenças adquiridas;  Vírus e principais  
viroses;  Bactérias  patogênicas  (principais  doenças  bacterianas);  Doenças  sexualmente  transmissíveis; 
Doenças  parasitárias;  Epidemiologia  (epidemia,  endemia  e  pandemia);  Qualidade  de  vida  (prevenindo  a 
hipertensão e a diabete); Planejamento familiar (métodos contraceptivos); Noções de primeiros socorros; SUS 
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(Sistema Único  de Saúde)  – importância  e  finalidades  –  Lei  Federal  8.080/90;  Lei   nº  11.350/2006.PSF 
(Programa Saúde da Família)  – objetivos,  método de trabalho,  expectativas,  saúde da mulher,  saúde do 
idoso; Código de Ética Médica; Humanização do atendimentos; Constituição Federal no que diz respeito à 
saúde.  

Enfermeiro do Programa Saúde da Família

Noções  de  Anatomia,  fisiologia;  -  Histologia,  citologia  e  embriologia;  -  Parasitologia,  bioquímica; 
Farmacocinética  e  farmacodinâmica;   humanização  do  atendimento,  sistematização  da  assistência  da 
enfermagem; administração de equipe e de unidade de saúde,  código de ética, atribuições do enfermeiro, 
biosegurança, limpeza de ambientes de saúde, esterilização de materiais, saúde coletiva;  Microbiologia e 
imunologia;  Fitoquímica, mecanismos das rações orgânicas, patologia geral, higiene social;  Noções Básicas 
sobre Saúde e Saneamento: Saúde física, mental e social; Higiene na prevenção das doenças; Necessidades 
nutricionais; Amamentação; Medidas profiláticas (tipos de vacinas e soros); Importância da Imunidade e tipos 
de Imunidade;  Tipos  de doenças  adquiridas;  Vírus  e principais  viroses;  Bactérias  patogênicas  (principais 
doenças bacterianas); Doenças sexualmente transmissíveis; Doenças parasitárias; Epidemiologia (epidemia, 
endemia e  pandemia);  Qualidade  de  vida  (prevenindo  a  hipertensão  e  a  diabete);  Planejamento  familiar 
(métodos contraceptivos); Noções de primeiros socorros; SUS (Sistema Único de Saúde) – importância e 
finalidades – Lei Federal 8.080/90; Lei  nº 11.350/2006.PSF (Programa Saúde da Família) – objetivos, método 
de trabalho, expectativas,  saúde da mulher, saúde do idoso -  Constituição Federal no que diz respeito à  
saúde.   “Prevenção às Drogas”, Saúde do Homem. 

Terapeuta Ocupacional

Fundamentos históricos,  filosóficos  e  metodológicos de  terapia  ocupacional;  Terapia  ocupacional  em geriatria  e 
gerontologia:avaliação;  interdisciplinaridade  na  abordagem  do  idoso.  Terapia  ocupacional  em  pediatria: 
desenvolvimento  sensório  perceptivo,  cognitivo,  motor  normal  e  suas  alterações;  terapia  ocupacional  em 
neuropediatria.  Terapia  ocupacional  em reabilitação  física:  noções  fundamentais  de  acidente  vascular  cerebral; 
traumatismo cranoencefálico; lesões medulares; queimaduras; doenças reumáticas; doenças degenerativas. Terapia 
ocupacional em traumato-ortopedia: utilização de órteses e adaptações. Terapia ocupacional em psiquiatria; saúde 
mental e reforma psiquiátrica. 7. Terapia ocupacional em Neonatologia e Aleitamento Materno. 
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