
 

PREFEITURA MUNICIPAL
PITANGUI

CONCURSO PÚBLICO
 

 

 
O Prefeito do município de PITANGUI, MARCÍLIO VALADARES
conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao Edital de 
(ALTERAÇÃO: Do telefone de contato da Prefeitura
Confirmação dos requisitos do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO; 
FISCAL MUNICIPAL, Inclusão do cargo de SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO AB
dos horários e dia de realização de prova, atualização do cronograma
 

1 -DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO CONCURSO PÚBLICO

As Disposições Preliminares do Edital de Abertura Do 
termos: 

1–DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

[...] 

2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
Pitangui/MG - CEP 35.650
Horário de expediente: 12h às 

2 -ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO

O Anexo I do Edital de Abertura Do 
Retificação. 

3 -ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO

O Anexo II do Edital de Abertura Do 
Retificação. 

4 -ANEXO IV DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO

O Anexo IV do Edital de Abertura Do 
Retificação. 

5 -ANEXO VI DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO

O Anexo VI do Edital de Abertura Do 
Retificação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

RETIFICAÇÃO Nº 01 

MARCÍLIO VALADARES, no uso de suas atribuições legai
conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao Edital de 

de contato da Prefeitura; Distribuição das vagas de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
Confirmação dos requisitos do cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO; Alteração nos requisitos para 

SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO AB
, atualização do cronograma). 

O CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI está sediada à Praça João Maria de Lacerda, 80, Centro, 
CEP 35.650-000, inscrita no CNPJ sob o nº 18.315.226/0001-47

h às 18h.  

O CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO 

O CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO 

O CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO 

O CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019. 

do Edital de Abertura Do Concurso Público nº 01/2019 passa a vigorar nos termos do ANEXO 

Pitangui/MG, 22 de agosto de 2019. 

MARCÍLIO VALADARES  
Prefeito Municipal 

 

Realização: 
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atribuições legai , TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, o primeiro termo de retificação ao Edital de Concurso Público nº 01/2019, 

Distribuição das vagas de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
nos requisitos para ASSISTENTE SOCIAL E 

SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – LA/PSC, Alteração 

passa a vigorar nos seguintes 

Praça João Maria de Lacerda, 80, Centro, 
47- Telefone: (37) 3271-7819. 

passa a vigorar nos termos do ANEXO I desta 

passa a vigorar nos termos do ANEXO II desta 

passa a vigorar nos termos do ANEXO IV desta 

passa a vigorar nos termos do ANEXO VI desta 
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CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, 

‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

ADVOGADO 4.123,47 - 

ACS4 - PSF ANTERO DE CAMPOS 
GONÇALVES: (BAIRRO BRUMADO E 

ZONA RURAL) 
1.269,57 - 

ACS - PSF ANTÓNIO LUIZ DE 
VASCONCELOS6 

1.269,57 - 

                                                           
1Nº de Vagas: Pessoas com Deficiência – PcD + Concorrência Ampla = Nº Total de Vagas.
2Concorrência Ampla 
3 Conhecimentos Gerais 
4 Agente Comunitário de Saúde 
5 Gestão e Legislação em Saúde Pública 
6 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ANTÓNIO LUIZ DE VASCONCELOS
GRANDE; CLEIDE MARIA CEZAR SALDANHA; CONCESSO LUIZ DE RAMOS; DR ARTHUR PEREIRA; ESTERLINA MARIA DE JESUS; FRANCISCO GABRIEL D
BRANDÃO; JOSE NAZAR; JESUS RODRIGUES LEMOS; JOÃO BASCO RODRIGUES VIEGAS; JOÃO RODRIGUES; JOÃO ARAUJO MIRANDA; JOÃO FRANCISCO 
VICENTE  SOARES; MARCONDE GONÇALVES DOS REIS; MARIA GLAYDES LOPES CANÇADO; MARIA ELVIRA BAHIA; MARIA EUGUÊNIA DE JESUS; MIGUE
OSCAR PEREIRA; OSVALDO DUARTE; PAULO DIAS MACIEL  ( 26 AO 66); PROJETADA  MARIA AMÉLIA LOBATO ; PADRE JESUÍNO (326 AO 612); PRAÇA JOÃO MARIA DE
FERREIRA; TURENE CASTELO BRANCO;  TAUÁ;  JOSE JANUARIO TEIXEIRA; LEONOR CECÍLIO;PRAÇA DOS BANDEIRANTES .

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

ANEXO I 

CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA, 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PROVAS 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Deficiência 
Conc. 

Ampla2 
Disciplinas 

01 

3º Grau Completo – 
formação em Direito e 
Registro na Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
02 (dois) anos de 
experiência na área; 

40h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais3 
� Específica 

01 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
processo seletivo público; 
ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

02 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
processo seletivo público; 
ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

PcD + Concorrência Ampla = Nº Total de Vagas. 

PSF ANTÓNIO LUIZ DE VASCONCELOS (RUAS: AURORA MARIA DA SILVA; ABREU E SILVA; ANTÔNIO MACHADO E SILVA ALEXANDRE LACERDA; ALARICO BAHIA (A PARTIR 210 Á 

GRANDE; CLEIDE MARIA CEZAR SALDANHA; CONCESSO LUIZ DE RAMOS; DR ARTHUR PEREIRA; ESTERLINA MARIA DE JESUS; FRANCISCO GABRIEL DE CASTRO; GARIMPEIROS; HONOR CALDAS; IRACEMA CEZAR DE FARIA; IRACI SEVERINO; JOSE 
BRANDÃO; JOSE NAZAR; JESUS RODRIGUES LEMOS; JOÃO BASCO RODRIGUES VIEGAS; JOÃO RODRIGUES; JOÃO ARAUJO MIRANDA; JOÃO FRANCISCO DAS CHAGAS ; JOÃO CECÍLIO DOS SANTOS; JOSE LEVINDO
VICENTE  SOARES; MARCONDE GONÇALVES DOS REIS; MARIA GLAYDES LOPES CANÇADO; MARIA ELVIRA BAHIA; MARIA EUGUÊNIA DE JESUS; MIGUEL  SEVERINO; MESSIAS JACOB LEMOS; MARIA ALVES DE OLIVEIRA; MARIA AMELIA  LOBATO; 

ALDO DUARTE; PAULO DIAS MACIEL  ( 26 AO 66); PROJETADA  MARIA AMÉLIA LOBATO ; PADRE JESUÍNO (326 AO 612); PRAÇA JOÃO MARIA DE LACERDA; RODOLFO DE SOUZA LOBATO; RAIMUNDO DE FARIA; SILVESTRE DIAS 
A; LEONOR CECÍLIO;PRAÇA DOS BANDEIRANTES . 

Realização: 
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CARGOS, VENCIMENTO, NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS, CARGA HORÁRIA,  

Provas 

Nº de 
questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

 
 

5 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

 
 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

(RUAS: AURORA MARIA DA SILVA; ABREU E SILVA; ANTÔNIO MACHADO E SILVA ALEXANDRE LACERDA; ALARICO BAHIA (A PARTIR 210 Á 477); CAMPO 

CASTRO; GARIMPEIROS; HONOR CALDAS; IRACEMA CEZAR DE FARIA; IRACI SEVERINO; JOSE 
DAS CHAGAS ; JOÃO CECÍLIO DOS SANTOS; JOSE LEVINDO OLIVEIRA; LAVA PÉS; MONSENHOR  

L  SEVERINO; MESSIAS JACOB LEMOS; MARIA ALVES DE OLIVEIRA; MARIA AMELIA  LOBATO; 
LACERDA; RODOLFO DE SOUZA LOBATO; RAIMUNDO DE FARIA; SILVESTRE DIAS 
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‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

ACS - PSF BELISÁRIO7 1.269,57 - 

ACS – PSF MARIA MARTINS8 1.269,57 - 

ACS - PSF MIGUEL SABINO:9 1.269,57 - 

                                                           
7 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF BELISÁRIO (BAIRRO PITANGUEIRAS;

BRANCO; (103 AO 522); WALDEMAR FERREIRA MACIEL (15 AO 122);  DULCE LOPES (10 AO 79); ENOE DE CARVALHO (08 AO 126); SILVIO LOPES (10 AO 799
308); CORONEL LEONARO LOPES (08 AO 418); ELIAS JOSÉ SAIAO (12 AO 136); JUVENAL GONZAGA (40 AO 141); MAJOR BAHIA (350 AO 489); NENEN CARICATI (16 AO 147); ANTONIO LEMOS (17 AO
CARLOS DA SILVA (18 AO 141); JOAO FERREIRA BARBOSA (03 AO 74); ADERBAL FERNANDES MOURAO 
64); EXPEDITO LUIZ FERNANDES( 06 AO 122); GUTEMBERG XAVIER LOBATO(47-98);HELIO RAIMUNDO DA SILVA (35 AO 215); INACIO TEIXEIRA (06 A
DA CHICA (04 AO 32); PROFESSORA EMILIA ALVARES DE CASTRO (27 AO 480); SOLANGE BARBOSA (19 AO 125
AO 631); ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (18 AO 38-A); MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA (307 AO 574); GERALDO LUIZ DE VASCONCELOS(15 AO 112); FORTUNATO LOPES (31 AO 300); NONO CANÇA
NENEN BILA(22 AO 480); PÇ SÃO JOSÉ (08 AO 249); QUITO NUNES(24 AO 178); AVENIDA ANTERO ROCHA(05 AO 311); CORONEL JOÃO CARVALHO(10 AO 173); INACIO CAMILO (31 AO 59); JOSE LINO DE S
ARTUR DE OLIVEIRA(05 AO 300); CHIQUINHO TEODORO(15 AO 185); AGOSTINHO BARBOSA (1 );  ALBERT ISAACSON (10
IGARATINGA(16 AO 62); JOAQUIM TIBURÇO DE RESNDE (80 AO 140); JOSE CAETANO DE FREITAS(42 
AUGUSTA (34-108); JOSÉ LEÃO (15 AO 152); ANTONIO LEÃO (23 AO 305); ATAIDE VALADARES (18 AO 293); MIGUEL SABINO(
MAJOR BAHIA(06 AO 825); MICHEL NAZAR (13 AO 71); MARIO  MALAQUIAS(09 AO 222); VISCONDE RIO BRANCO (03 AO 94); ALTINO CAETANO 
FERNDADES (21 AO 55); RUA DO PILAR(28 AO 167); INACIO DE OLIVEIRA CAMPOS (05 AO 113); GUSTAVO XAVIER CAPANEMA(18 AO 261); MAR
(21 AO 101); MARTINHO CAMPOS (07 AO 125); DOM SILVERO(11 AO 97.) 
8 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF MARIA MARTINS (RUAS: 
(COMPLETA); ANTÔNIO CANÇADO (COMPLETA); ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO (COMPLETA);  BAIRRO CABO OTAVIO (COMPLETA); BARREIRAS  (COMP
(COMPLETA); DONA MARIA AUDETE (COMPLETA}; DR ROMUALDO LOPES CANÇADO FILHO (COMPLETA); EUCLIDES FARIA LOPES (COMPLETA); FRANCISCA BOTELHO (CASA 301 ); FRANCISCO GONÇALO FRANC
SOBRINHO (COMPLETA); GABRIEL LEITE  (COMPLETA); GERALDA MACIEL (COMPLETA);  ITAMAR LEITE (COMPLETA); 
FIRMINO DE SOUZA ( COMPLETA); JOÃO LOPES CANÇADO (165 AO 1069); JOÃO LUCIANO( COMPLETA); JOÃO MORENO VALVERDE (COMPLETA); JOA
PONTELO (425 ATÉ 461); JOSÉ LUZIA DOS SANTOS (COMPLETA); JOSÉ MARIA DE AQUINO FILHO (COMPLETA); JOSÉ MARIA MACIEL (COMPLETA);
(COMPLETA); MARAVILHAS (192 AO 600-C); MARIA DALVA (COMPLETA); MARIA DE LOURDES DOS SANTOS (COMPLETA); MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MORATO (COMPLETA); MARIA JOSÉ D
(COMPLETA); MÁRIO VENÂNCIO (COMPLETA); MATIAS JOSÉ TEIXEIRA (COMPLETA); NICO BARBOSA (COMPLETA); OLIMPIA  MACIEL (COMPLETA); ONOFRE MÁXIMO RESENDE (COMPLETA); PAULO CAMP
CAMPOS GUIMARÃES (COMPLETA); PEDRO  MARCELINO  (COMPLETA);PRAÇA 18 DE AGOSTO (COMPLETA); PRINCESA IS
(COMPLETA); RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS (COMPLETA); RESIDENCIAL PARQUE VILA DO OURO (COMPLETO); SÃO JOÃO (346  AO   718), SEBAST
200 ATÉ 1235); SINVAL JOSÉ GOUVÊA (COMPLETA); VEREADOR  SEBASTIÃO GOMES (COMPLETA); VICENTE MARCELINO (COMPLETA); VIGÁRIO VIC
9 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MIGUEL SABINO: 
(23 A 315); MOISES CESAR VASCONCELOS  (7 A 80); OLÍMPIO NUNES DA SILVA  (10 A 131); VILA VICENTINA (1A 33); GOMIDES XAVIER SALDANHA  (9 A 76); JOÃO BELCHIOR FILHO (69 A 91); JOÃO GUALBERTO (49 
APOSTOLO FELIPE  (50 A 103); CANDIDA DE JESUS (10 A 38); PROFESSOR MIGUEL ROCHA (18 A 303); SÃO V
ISAURO EPIFANIO  (55 A 186);  GOMES DA SILVA  (23 A 406); MIGUEL DE FREITAS (23 A 213); NICOLAU CARVALHO VALERIO (25 A 67); P
224); WASHINGTON CANÇADO  (14 A 384); SALES COUTO (99 A 260); LUIZ ORSINI (05 A 56); ALEXANDRE CAETANO (04 A 276); ANDERSON A
CORONEL AMERICO BAHIA (31 A 198); DR VICENTE SOARES (15 A 119); DR ROMUALDO CANÇADO  (10 A 165); JOÃO FERNARPES (18 A 35); JOSÉ VALADARES (27 A 72); JOSÉ MARTINHO FILHO  (7 A 80); J
(34 A 38); AMANDA GONTIJO DE OLIVEIRA  (12 A 63); ANTÔNIO FIUZA (06 A 310); JOAQUIM XAVIER (35 A 237); SEBASTIÃO RODRIGUES DO
30);  EDSON ALEXANDRE CARVALHO (29 A 117); JUVENAL LEÃO (05 A 519); MARIA CONCEICÃO DO AMARAL (27 A 322); MESSIAS JOSÉ FERNANDES (8 A 54); P
100); TEODORO GOMES (10 A 491); DURVALINO JOSÉ FERREIRA (8 A 150); HELLER CARNEIRO (5 A 207); JOSÉ ALEXANDRE (25 A 171);  GERALDO ANTONIO DA SILVA (19 A 127); JOSÉ LUIZ DE 
GONÇALVES (16 A 313); ANTONIO FIUGUEIRAS (26 A 340 BRUNO AUGUSTO DE FREITAS (
JOSE MARIA ALVES DE CAMPOS (20 A 355); JOSE TEOFILO DA SILVA (22 A 119); MARECHAL FLORIANO PEIXOTO (01 A 387); PROFES
SEBASTIAO ALVES DE CAMPOS (09 A 205); SINHA COLETA (15 A 35); MARTINHOS CAMPOS (126
RODOLFO CECILIO (96 A 743); RODOLFO CECILIO (PROJETADA 38 A 42); 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Deficiência 
Conc. 

Ampla2 
Disciplinas 

01 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
processo seletivo público; 
ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

02 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
processo seletivo público; 
ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

02 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
processo seletivo público; 
ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

BAIRRO PITANGUEIRAS; RUAS; LIMA GUIMARAES  (317 AO 625);  PRAÇA JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA (22 AO 144); CORONEL DIOGO VASCONCELOS  (26 AO 74); VISCONDE R

AO 522); WALDEMAR FERREIRA MACIEL (15 AO 122);  DULCE LOPES (10 AO 79); ENOE DE CARVALHO (08 AO 126); SILVIO LOPES (10 AO 799); CALÇADÃO DA BR (13 AO 371); EXPEDICIONÁRIO (05 AO 308); VELHO DO TAIPA  (05 AO 
SÉ SAIAO (12 AO 136); JUVENAL GONZAGA (40 AO 141); MAJOR BAHIA (350 AO 489); NENEN CARICATI (16 AO 147); ANTONIO LEMOS (17 AO

CARLOS DA SILVA (18 AO 141); JOAO FERREIRA BARBOSA (03 AO 74); ADERBAL FERNANDES MOURAO (19 AO 126); ANTONIO FERREIRA LOBATO (05 AO 94-F); AV.OVIDIO MENDES MEDEIROS(65 AO 548
98);HELIO RAIMUNDO DA SILVA (35 AO 215); INACIO TEIXEIRA (06 AO 357); JOAQUIM  GERMANO(11 AO 81); MARCOS MENDES MEDEIROS(18 AO 96

DA CHICA (04 AO 32); PROFESSORA EMILIA ALVARES DE CASTRO (27 AO 480); SOLANGE BARBOSA (19 AO 125-A); VELHO DA TAIPA(388 AO 649); PROFESSOR JOÃO BAR BOSA (25 AO 222); MARIA R
A); MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA (307 AO 574); GERALDO LUIZ DE VASCONCELOS(15 AO 112); FORTUNATO LOPES (31 AO 300); NONO CANÇA

NUNES(24 AO 178); AVENIDA ANTERO ROCHA(05 AO 311); CORONEL JOÃO CARVALHO(10 AO 173); INACIO CAMILO (31 AO 59); JOSE LINO DE S
NHO TEODORO(15 AO 185); AGOSTINHO BARBOSA (1 );  ALBERT ISAACSON (10-68); BOM DESPACHO (09 AO 177); CESARINO BAHIA DE CASTRO (15 AO 80); CONCEIÇÃO DO PARA (30 AO 401); 

IGARATINGA(16 AO 62); JOAQUIM TIBURÇO DE RESNDE (80 AO 140); JOSE CAETANO DE FREITAS(42 AO 101);  JOSÉ TEODORO DOS SANTOS (29 AO 103); NOVA SERRANA (26-169); PADRE MATIAS(23 AO 516); PAPAGAIOS(10 AO 106); PÇ MARIA 
108); JOSÉ LEÃO (15 AO 152); ANTONIO LEÃO (23 AO 305); ATAIDE VALADARES (18 AO 293); MIGUEL SABINO(126 AO 243); LIMA GUIMARAES(27 AO 625); PADRE JOAQUIM LOPES(08 AO 261); BAHIA VASCONCELOS (05 AO 108); 

MAJOR BAHIA(06 AO 825); MICHEL NAZAR (13 AO 71); MARIO  MALAQUIAS(09 AO 222); VISCONDE RIO BRANCO (03 AO 94); ALTINO CAETANO (34 AO 86); PRAÇA DA CAMARA(11- 
FERNDADES (21 AO 55); RUA DO PILAR(28 AO 167); INACIO DE OLIVEIRA CAMPOS (05 AO 113); GUSTAVO XAVIER CAPANEMA(18 AO 261); MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (20 AO 178); ANTONIO  MOURÃO(12 AO 50); CORONEL JOSÉ SALDANHA 

: ADEMAR LEITE (COMPLETA); ALCINDO LEITE (COMPLETA); ALONSO CORDEIRO (COMPLETA); AMBROSINA TEIXEIRA NUNES (COMPLETA); ANTÔNIO B

(COMPLETA); ANTÔNIO CANÇADO (COMPLETA); ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO (COMPLETA);  BAIRRO CABO OTAVIO (COMPLETA); BARREIRAS  (COMPLETA);  BELO HORIZONTE  (COMPLETA); BRUMADO (363  Á 510); CONCEIÇÃO MARIA DE JESUS 
UALDO LOPES CANÇADO FILHO (COMPLETA); EUCLIDES FARIA LOPES (COMPLETA); FRANCISCA BOTELHO (CASA 301 ); FRANCISCO GONÇALO FRANC

SOBRINHO (COMPLETA); GABRIEL LEITE  (COMPLETA); GERALDA MACIEL (COMPLETA);  ITAMAR LEITE (COMPLETA); JOANA HELENA DE VASCONCELOS (COMPLETA); JOÃO BATISTA DA SILVA (COMPLETA);JOÃO BARROS BAHIA (COMPLETA); JOÃO 
FIRMINO DE SOUZA ( COMPLETA); JOÃO LOPES CANÇADO (165 AO 1069); JOÃO LUCIANO( COMPLETA); JOÃO MORENO VALVERDE (COMPLETA); JOAQUINA DO POMPÉU (COMPLETA);  JOSÉ CALAZANS LOBATO (191 AO 1014); JOSÉ CARLOS 
PONTELO (425 ATÉ 461); JOSÉ LUZIA DOS SANTOS (COMPLETA); JOSÉ MARIA DE AQUINO FILHO (COMPLETA); JOSÉ MARIA MACIEL (COMPLETA); LOIDA MACIEL (COMPLETA); LUIZ LOPES (COMPLETA); MAESTRO JUVERSINO; MANOEL TE

C); MARIA DALVA (COMPLETA); MARIA DE LOURDES DOS SANTOS (COMPLETA); MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MORATO (COMPLETA); MARIA JOSÉ D
S JOSÉ TEIXEIRA (COMPLETA); NICO BARBOSA (COMPLETA); OLIMPIA  MACIEL (COMPLETA); ONOFRE MÁXIMO RESENDE (COMPLETA); PAULO CAMP

CAMPOS GUIMARÃES (COMPLETA); PEDRO  MARCELINO  (COMPLETA);PRAÇA 18 DE AGOSTO (COMPLETA); PRINCESA ISABEL (COMPLETA); PROJETADAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (COMPLETA);  RAIMUNDA DE FREITAS RIBEIRO 
(COMPLETA); RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS (COMPLETA); RESIDENCIAL PARQUE VILA DO OURO (COMPLETO); SÃO JOÃO (346  AO   718), SEBASTIÃO DE CAMPOS CORDEIRO (COMPLETA); SEBASTIÃO INÁCIO DA SILVEIRA (COMPLETA); SIDERPITA ( 
200 ATÉ 1235); SINVAL JOSÉ GOUVÊA (COMPLETA); VEREADOR  SEBASTIÃO GOMES (COMPLETA); VICENTE MARCELINO (COMPLETA); VIGÁRIO VICENTE (241 AO 496); ZECA BATISTA (COMPLETA); ZINHO DE PAULA (COMPLETA).

 ( RUAS  BENEDITO JOSÉ FERNANDES(  27 A 419); CAMPOS SANTOS (28 A 85); CHACARA SALDANHA; FRANCISCO VALADARES (26 A 135); JOSÉ 

VA  (10 A 131); VILA VICENTINA (1A 33); GOMIDES XAVIER SALDANHA  (9 A 76); JOÃO BELCHIOR FILHO (69 A 91); JOÃO GUALBERTO (49 
APOSTOLO FELIPE  (50 A 103); CANDIDA DE JESUS (10 A 38); PROFESSOR MIGUEL ROCHA (18 A 303); SÃO VICENTE DE PAULA (13 A 430); PRAÇA ANTONIO DOS SANTOS (12 A 132); CAETANA DE FREITAS  (98 A 140); DULCE VALADARES  (25 A 48); 
ISAURO EPIFANIO  (55 A 186);  GOMES DA SILVA  (23 A 406); MIGUEL DE FREITAS (23 A 213); NICOLAU CARVALHO VALERIO (25 A 67); PADRE  AMERICO (8 A 171); MARIA DOLABELA (19 A 206); PRAÇA GETULIO VARGAS (71 A 210); PEDRO IVO  (24 A 
224); WASHINGTON CANÇADO  (14 A 384); SALES COUTO (99 A 260); LUIZ ORSINI (05 A 56); ALEXANDRE CAETANO (04 A 276); ANDERSON ALVES DE VASCONCELOS  (187 A  196); ANTERO EDUARDO (37 A 90); BERNARDO MACHADO  (11 A 217); 

A 119); DR ROMUALDO CANÇADO  (10 A 165); JOÃO FERNARPES (18 A 35); JOSÉ VALADARES (27 A 72); JOSÉ MARTINHO FILHO  (7 A 80); J
(34 A 38); AMANDA GONTIJO DE OLIVEIRA  (12 A 63); ANTÔNIO FIUZA (06 A 310); JOAQUIM XAVIER (35 A 237); SEBASTIÃO RODRIGUES DOS PRAZERES (12 A 216);  FRANCISCO BORJA (21A 112); VASCO AZEVEDO (23 A 238); ANTONIO VIANA (26 A 

XANDRE CARVALHO (29 A 117); JUVENAL LEÃO (05 A 519); MARIA CONCEICÃO DO AMARAL (27 A 322); MESSIAS JOSÉ FERNANDES (8 A 54); PRAÇA DIMAS DA SILVA (20 A 120);  MARIA LOPES DA SILVA (19 A 77); DIVA PEREIRA (13 A 
FERREIRA (8 A 150); HELLER CARNEIRO (5 A 207); JOSÉ ALEXANDRE (25 A 171);  GERALDO ANTONIO DA SILVA (19 A 127); JOSÉ LUIZ DE 

GONÇALVES (16 A 313); ANTONIO FIUGUEIRAS (26 A 340 BRUNO AUGUSTO DE FREITAS (04 A 27); CRUZ DO MONTE (25 A 338); DESEMBARGADOR  FREDERICO (08 A 138); FRANCISCO GARCIA (27 A 124); GERALDO ALVES  DE CAMPO
JOSE MARIA ALVES DE CAMPOS (20 A 355); JOSE TEOFILO DA SILVA (22 A 119); MARECHAL FLORIANO PEIXOTO (01 A 387); PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA (15 A 88); PEDRO MEDINA (40);  PRAÇA GOVERNADOR BENEDITO VALADARES (03 A 120); 

(15 A 35); MARTINHOS CAMPOS (126 A  243); PADRE BELCHIOR (94 A 244); PADRE JESUÍNO (125 A 127);  NOSSA SENHORA DA PENHA(27 A 465); LUIZ GONZAGA DE FREITAS (10 A 195); 

Realização: 
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Provas 

Nº de 
questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

 
 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

 
 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

 
 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

; LIMA GUIMARAES  (317 AO 625);  PRAÇA JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA (22 AO 144); CORONEL DIOGO VASCONCELOS  (26 AO 74); VISCONDE RIO 

); CALÇADÃO DA BR (13 AO 371); EXPEDICIONÁRIO (05 AO 308); VELHO DO TAIPA  (05 AO 
SÉ SAIAO (12 AO 136); JUVENAL GONZAGA (40 AO 141); MAJOR BAHIA (350 AO 489); NENEN CARICATI (16 AO 147); ANTONIO LEMOS (17 AO 245); NESTOR AGUIAR (19 AO 59); SEBASTIÃO 

F); AV.OVIDIO MENDES MEDEIROS(65 AO 548-A); EVARISTO MIRANDA DE ARAUJO (22 AO 
O 357); JOAQUIM  GERMANO(11 AO 81); MARCOS MENDES MEDEIROS(18 AO 96-A); PÇ ANTONIO 

A); VELHO DA TAIPA(388 AO 649); PROFESSOR JOÃO BAR BOSA (25 AO 222); MARIA RIBEIRO E SILVA(16 AO 286); LEANDRO FERREIRA(24 
A); MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA (307 AO 574); GERALDO LUIZ DE VASCONCELOS(15 AO 112); FORTUNATO LOPES (31 AO 300); NONO CANÇADO (45 AO 145); MURILO MALAQUIAS(06 AO 110); 

NUNES(24 AO 178); AVENIDA ANTERO ROCHA(05 AO 311); CORONEL JOÃO CARVALHO(10 AO 173); INACIO CAMILO (31 AO 59); JOSE LINO DE SOUZA DE BARRO(33 AO 83); MONSENHOR 
68); BOM DESPACHO (09 AO 177); CESARINO BAHIA DE CASTRO (15 AO 80); CONCEIÇÃO DO PARA (30 AO 401); 

169); PADRE MATIAS(23 AO 516); PAPAGAIOS(10 AO 106); PÇ MARIA 
UIMARAES(27 AO 625); PADRE JOAQUIM LOPES(08 AO 261); BAHIA VASCONCELOS (05 AO 108); 

 AO 72); JACINTO ALVARES (04 AO 300); ZAQUARIAS JOSE 
IA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (20 AO 178); ANTONIO  MOURÃO(12 AO 50); CORONEL JOSÉ SALDANHA 

ADEMAR LEITE (COMPLETA); ALCINDO LEITE (COMPLETA); ALONSO CORDEIRO (COMPLETA); AMBROSINA TEIXEIRA NUNES (COMPLETA); ANTÔNIO BARCELOS 

LETA);  BELO HORIZONTE  (COMPLETA); BRUMADO (363  Á 510); CONCEIÇÃO MARIA DE JESUS 
UALDO LOPES CANÇADO FILHO (COMPLETA); EUCLIDES FARIA LOPES (COMPLETA); FRANCISCA BOTELHO (CASA 301 ); FRANCISCO GONÇALO FRANCO (COMPLETA); FREDERICO NUNES 

JOANA HELENA DE VASCONCELOS (COMPLETA); JOÃO BATISTA DA SILVA (COMPLETA);JOÃO BARROS BAHIA (COMPLETA); JOÃO 
TA);  JOSÉ CALAZANS LOBATO (191 AO 1014); JOSÉ CARLOS 

LOIDA MACIEL (COMPLETA); LUIZ LOPES (COMPLETA); MAESTRO JUVERSINO; MANOEL TEÓFILO 
C); MARIA DALVA (COMPLETA); MARIA DE LOURDES DOS SANTOS (COMPLETA); MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MORATO (COMPLETA); MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA (COMPLETA); MARIA   UMBELINDA 

S JOSÉ TEIXEIRA (COMPLETA); NICO BARBOSA (COMPLETA); OLIMPIA  MACIEL (COMPLETA); ONOFRE MÁXIMO RESENDE (COMPLETA); PAULO CAMPOS GUIMARÃES (COMPLETA); PAULO 
ABEL (COMPLETA); PROJETADAS DO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE (COMPLETA);  RAIMUNDA DE FREITAS RIBEIRO 

; SEBASTIÃO INÁCIO DA SILVEIRA (COMPLETA); SIDERPITA ( 
ENTE (241 AO 496); ZECA BATISTA (COMPLETA); ZINHO DE PAULA (COMPLETA). 

( RUAS  BENEDITO JOSÉ FERNANDES(  27 A 419); CAMPOS SANTOS (28 A 85); CHACARA SALDANHA; FRANCISCO VALADARES (26 A 135); JOSÉ NOBERTO DA SILVA 

VA  (10 A 131); VILA VICENTINA (1A 33); GOMIDES XAVIER SALDANHA  (9 A 76); JOÃO BELCHIOR FILHO (69 A 91); JOÃO GUALBERTO (49 A 419); APOSTOLO PAULO (8 A 108); 
ICENTE DE PAULA (13 A 430); PRAÇA ANTONIO DOS SANTOS (12 A 132); CAETANA DE FREITAS  (98 A 140); DULCE VALADARES  (25 A 48); 

AMERICO (8 A 171); MARIA DOLABELA (19 A 206); PRAÇA GETULIO VARGAS (71 A 210); PEDRO IVO  (24 A 
ANTERO EDUARDO (37 A 90); BERNARDO MACHADO  (11 A 217); 

A 119); DR ROMUALDO CANÇADO  (10 A 165); JOÃO FERNARPES (18 A 35); JOSÉ VALADARES (27 A 72); JOSÉ MARTINHO FILHO  (7 A 80); JOSÉ VALÉRIO (19 A 125); MARIA TANGARÁ 
S PRAZERES (12 A 216);  FRANCISCO BORJA (21A 112); VASCO AZEVEDO (23 A 238); ANTONIO VIANA (26 A 

RAÇA DIMAS DA SILVA (20 A 120);  MARIA LOPES DA SILVA (19 A 77); DIVA PEREIRA (13 A 
FERREIRA (8 A 150); HELLER CARNEIRO (5 A 207); JOSÉ ALEXANDRE (25 A 171);  GERALDO ANTONIO DA SILVA (19 A 127); JOSÉ LUIZ DE BARCELOS (7 A 419); MARCIAL ELIDIO (18 A 66); ULISSES 

04 A 27); CRUZ DO MONTE (25 A 338); DESEMBARGADOR  FREDERICO (08 A 138); FRANCISCO GARCIA (27 A 124); GERALDO ALVES  DE CAMPOS (14 A 281); 
SOR ANTONIO OLIVEIRA (15 A 88); PEDRO MEDINA (40);  PRAÇA GOVERNADOR BENEDITO VALADARES (03 A 120); 

SENHORA DA PENHA(27 A 465); LUIZ GONZAGA DE FREITAS (10 A 195); 



 

PREFEITURA MUNICIPAL
PITANGUI

CONCURSO PÚBLICO
 

 

‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

ACS - PSF PONTELLO PITANGUI10 1.269,57 - 

ACS - PSF VENICIO CARVALHO11 1.269,57 - 

AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS 

1.269,57 01 

AGENTE DE SERVIÇOS 
ESCOLARES 

1.131,92 01 

ASSISTENTE SOCIAL 1.844,54 - 

                                                           
10 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF PONTELLO PITANGUI: (RUA RODOLFO NUNES DE CARVALHO (22 AO 33);

FREITAS (116 AO 292); RUA GUILHERME MORATO(15 AO 79); RUA GILBERTO GONCALVES RIOS (O5 AO 269); RUA JHONATA LUIZ DE MIRANDA (1
ALVARENGA (179 AO 381); RUA ALAÍDE GALVÃO LEMOS (50 AO 271); RUA FERNANDO PEIXOTO (08 AO 314); RUA COQUEIRO (02 Á 31);  RUA M
(10 Á 417); RUA DORA BAHIA SALDANHA FERREIRA (25 Á 251);  RUA JOSÉ DOMINGOS FILHO (19 Á 264); RUA PEDRO ALVES MORATO (22 Á 86);  RUA P
MACIEL (03 Á 229); RUA JOÃO ALBINO (15 Á 244); RUA JOÃO MORATO (12 Á 358-A); RUA MARIA ANTONIETA G. PINTO (09 Á 111); RUA MARIA CLARICE ROCHA (13 Á 47); RUA OLIVEIRA MÁXIMO PEREIRA (21 A 156); RUA P
(09 AO 43); RUA PROFESSORA MARIA MARTINS (61 AO 91; RUA MARIA NUNES DAS DORES (12 AO 21
(56 AO 67); RUA JOSÉ DE DEUS LOPES (03 AO 52); RUA MARIA DIONÍSIA DE FREITAS (36 AO 46);  RUA ODORICO XAVIER RABELO (21 AO 2
PEREIRA  BAHIA (25;  PRAÇA JUDITH EMÍLIA DE FREITAS (19 AO 31); RUA OLIVEIRO MÁXIMO PEREIRA (21 AO 109); RUA VIRGINIA DOS SAN
AO 214);  RUA JOAQUIM DA CRISTINAL (15 AO 370); CONJUNTO GERALDO LEMOS (02 AO 35); PRAÇA JK (02 Á 127); RUA JAGUARÁ (17 AO 44
FREITAS (03 Á  105);  RUA POMPEU (02 Á 76); RUA JOSÉ LUIZ FILHO (13 Á 280); RUA CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS (05  Á 420);  RUA 
RODRIGUES LEMOS (07 Á 130);  RUA JURANDIR TEIXEIRA (11 Á 170); RUA PROFESSOR DELMAR SCHIMITT (05 Á 182); RUA NICOLAU VALÉRIO (08 Á 126); 
MARIA CARVALHO (32 Á 225);  RUA ANTÔNIO SILVA CALDAS (06 Á 184); RUA PROJETADA (5O);  RUA VEREADOR JOEL LOPES (O); RUA B 
RUA E - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (9999;  RUA F - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (130);  RUA G 
ANTÔNIO SILVA CALDAS (06 Á 184);  RUA PEDRO ALVES MORATO (22 AO  86); RUA PEDRO JOSÉ ANTÔNIO (15 Á 38);  RUA ALAMEDA PROFE
COUTINHO (90);  AV. ANTERO  ROCHA (05 A 311);  
11 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –  PSF VENICIO CARVALHO: ( RUAS: 13 DE MAIO (COMPLETA); ADELINO MÁXIMO DE RESENDE 

ALAMEDA DAS AMOREIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS FIGUEIRAS(COMPLETA);  ALAMEDA  DAS JABUTICABEIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS JACAR
(COMPLETA); ALAMEDA DAS PALMEIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS PEDREIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS SUCUPIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DOS
(COMPLETA);IBITIRA (COMPLETA); JÉSUS RODRIGUES LEMOS (COMPLETA;) JOÃO LOPES CANÇADO (15 AO 139); JOSÉ ALVES FRANCO (COMPLETA); JOSÉ ALVES NETO (COMPLETA); JOSÉ 
ATÉ 366); JOSÉ CUPERTINO BICALHO (COMPLETA); JOSE DOMINGO FIL.HO (COMPLETA); J
(COMPLETA); LACERDINO ROCHA (COMPLETA);MANUEL DE VASCONCELOS  (COMPLETA;) MARAVILHAS (07 ATÉ 150; CÂNDIDO DE SOUZA PEIXOTO (C
GREGÓRIO (COMPLETA); ANTÔNIO LATALIZA DE BARCELOS {COMPLETA); ANTÔNIO SILVA LEAL (COMPLETA); BAIRRO PADRE SINFRÔNIO (COMPLETO
(COMPLETA); NENEM BAHIA (COMPLETA); OLEGÁRIO DIAS MACIEL (COMPLETA); ONOFRE MENDES (COMPLETA); PADRE JESUÍNO (170 AO 284); PA
(RUA DA FEIRINHA COMPLETA); CASQUILHO  (COMPLETA); CORGOZINHO FILHO (COMPLETA); CUSTÓDIO SOARES (COMPLETA); DITO CALDAS (COMPLETA); FAZENDA CIGANA 
FRANCISCA BOTELHO (8 AO 151); GERALDO TEIXEIRA DE MORAIS (COMPLETA); GUIL
ÁLVARES DA SILVA LOPES (COMPLETA); RAIMUNDO CARICATI (COMPLETA;) RUA DO PEIXE (COMPLETA);  RUA DOS AZEVEDOS (COMPLETA); SÃO J
(ANTIGA BELGA);  VARJÃO ; ALÍRIO M0URÃO LOPES CANÇADO (COMPLETA); MARIA ROSA LACERDA (COMPLETA); ANTÔNIO CARICATI (COMPLETA);
HELDER LÚCIO SILVA). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Deficiência 
Conc. 

Ampla2 
Disciplinas 

02 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
processo seletivo público; 
ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

01 

Residir na área da 
comunidade em que 
atuar, desde a data da 
publicação do edital do 
processo seletivo público; 
ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

05 

Ter concluído, com 
aproveitamento, curso de 
formação inicial, com 
carga horária mínima de 
quarenta horas; ter 
concluído o ensino médio. 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� Informática 
� G.L.S Pública

04 2º Grau Completo 40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática 

02 

Formação em Serviço 
Social - Registro no 
CRESS. 2 anos de 
experiência 
profissional 
comprovada.  

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

RUA RODOLFO NUNES DE CARVALHO (22 AO 33); MARIA EMILIA VASCONCELOS(28 AO 58); RUA FRANCISCO LINO DA SILVA (19 AO  502F); RUA GERALDO BOTELHO DE 

FREITAS (116 AO 292); RUA GUILHERME MORATO(15 AO 79); RUA GILBERTO GONCALVES RIOS (O5 AO 269); RUA JHONATA LUIZ DE MIRANDA (12 AO 11); RUA JOSE DE DEUS LOPES (03 AO 52);  AV. ANTERO R
ALVARENGA (179 AO 381); RUA ALAÍDE GALVÃO LEMOS (50 AO 271); RUA FERNANDO PEIXOTO (08 AO 314); RUA COQUEIRO (02 Á 31);  RUA MAMEDE NOGUEIRA (22 Á 45O); RUA SARAH ABREU MACHADO (11 Á 443); RUA SANTA RITA DE CASSIA 

); RUA DORA BAHIA SALDANHA FERREIRA (25 Á 251);  RUA JOSÉ DOMINGOS FILHO (19 Á 264); RUA PEDRO ALVES MORATO (22 Á 86);  RUA PEDRO JOSÉ ANTÔNIO (15 Á 38);  RUA ANTÔNIO COUTINHO (10 Á 109); RUA GERALDO ALVES 
A); RUA MARIA ANTONIETA G. PINTO (09 Á 111); RUA MARIA CLARICE ROCHA (13 Á 47); RUA OLIVEIRA MÁXIMO PEREIRA (21 A 156); RUA P

(09 AO 43); RUA PROFESSORA MARIA MARTINS (61 AO 91; RUA MARIA NUNES DAS DORES (12 AO 21);  RUA FREDERICO JAFET FILHO (08 AO 89); RUA GABRIEL DE FREITAS (07 Á 419); RUA GERALDO LEMOS (20);  RUA GERALDO DE OLIVEIRA
(56 AO 67); RUA JOSÉ DE DEUS LOPES (03 AO 52); RUA MARIA DIONÍSIA DE FREITAS (36 AO 46);  RUA ODORICO XAVIER RABELO (21 AO 24);  RUA PADRE LIBERIO (31 AO 56);  RUA PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (23 AO 195);  RUA ANTÔNIO CARLOS 
PEREIRA  BAHIA (25;  PRAÇA JUDITH EMÍLIA DE FREITAS (19 AO 31); RUA OLIVEIRO MÁXIMO PEREIRA (21 AO 109); RUA VIRGINIA DOS SANTOS LEMOS (20 AO 162); RUA VOLUNTÁRIO DA PÁTRIA (20 AO 41); RUA CANDIDO GONCALVES DOS REIS (21 
AO 214);  RUA JOAQUIM DA CRISTINAL (15 AO 370); CONJUNTO GERALDO LEMOS (02 AO 35); PRAÇA JK (02 Á 127); RUA JAGUARÁ (17 AO 44); RUA PARÁ DE MINAS (179 AO 568);  RUA JOÃO TEIXEIRA NUNES (18 Á 163)
FREITAS (03 Á  105);  RUA POMPEU (02 Á 76); RUA JOSÉ LUIZ FILHO (13 Á 280); RUA CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS (05  Á 420);  RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (06 Á 283; ) RUA MATHIAS DE FARIA FILHO CHAVES (10 Á 281) RUA AFONSO 

MOS (07 Á 130);  RUA JURANDIR TEIXEIRA (11 Á 170); RUA PROFESSOR DELMAR SCHIMITT (05 Á 182); RUA NICOLAU VALÉRIO (08 Á 126); RUA JACINTO MEDINA (05 Á  115); ) RUA JOSÉ ALVES MACHADO (02 Á  259);  RUA DR. JOSÉ 
ALDAS (06 Á 184); RUA PROJETADA (5O);  RUA VEREADOR JOEL LOPES (O); RUA B - BAIRRO SANTO ANTÔNIO  (7) ; RUA C - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (130); RUA D 

BAIRRO SANTO ANTÔNIO (130);  RUA G - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (O); RUA GERALDO DE OLIVEIRA RAMOS (56 Á 67);  JOSÉ LÚCIO MORATO (19 Á 327);  JOÃO BICALHO FILHO (12 Á 1
ANTÔNIO SILVA CALDAS (06 Á 184);  RUA PEDRO ALVES MORATO (22 AO  86); RUA PEDRO JOSÉ ANTÔNIO (15 Á 38);  RUA ALAMEDA PROFESSORA ANA GUILHERMINA (50);  RUA ANTÔNIO CARLOS COUTINHO (21 AO 109); RUA MARIA FERREIRA 

( RUAS: 13 DE MAIO (COMPLETA); ADELINO MÁXIMO DE RESENDE (COMPLETA); ADOLFO BEZERRA DE MENEZES (COMPLETA); ALAMEDA DAS ACÁCIAS (COMPLETA);  

ALAMEDA DAS AMOREIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS FIGUEIRAS(COMPLETA);  ALAMEDA  DAS JABUTICABEIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS JACARANDÁS (COMPLETA); ALAMEDA DAS LARANJEIRAS (COTV1
(COMPLETA); ALAMEDA DAS PALMEIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS PEDREIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DAS SUCUPIRAS (COMPLETA); ALAMEDA DOS YPÊS AMARELOS (COMPLETA); ALARICO BAHIA (10 AO 202); ALÍPIO BAHIA 

S RODRIGUES LEMOS (COMPLETA;) JOÃO LOPES CANÇADO (15 AO 139); JOSÉ ALVES FRANCO (COMPLETA); JOSÉ ALVES NETO (COMPLETA); JOSÉ CALAZANS LOBATO (22 A 173 ); JOSÉ CARLOS PONTELO (71 
ATÉ 366); JOSÉ CUPERTINO BICALHO (COMPLETA); JOSE DOMINGO FIL.HO (COMPLETA); JOSÉ GERALDO DE VASCONCELOS (COMPLETA) JOSÉ TEÔFILO DE ANCHIETA (COMPLETA;)  JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA (COMPLETA); JUDITH ABREU E 
(COMPLETA); LACERDINO ROCHA (COMPLETA);MANUEL DE VASCONCELOS  (COMPLETA;) MARAVILHAS (07 ATÉ 150; CÂNDIDO DE SOUZA PEIXOTO (COMPLETA); PRAÇA BRITO CONDE (COMPLETA); VIGÁRIO VICENTE ( 08 AO 230 );ANTÔNIO 
GREGÓRIO (COMPLETA); ANTÔNIO LATALIZA DE BARCELOS {COMPLETA); ANTÔNIO SILVA LEAL (COMPLETA); BAIRRO PADRE SINFRÔNIO (COMPLETO); BRUMADO (06 AO 305); CACHOEIRA ÁGUA SUJA (VELHO DO
(COMPLETA); NENEM BAHIA (COMPLETA); OLEGÁRIO DIAS MACIEL (COMPLETA); ONOFRE MENDES (COMPLETA); PADRE JESUÍNO (170 AO 284); PADRE JOSÉ JOAQUIM DE MENEZES (COMPLETA); PAULO DIAS MACIEL(96 AO 190);PEDRO XAVIER 

ETA); CASQUILHO  (COMPLETA); CORGOZINHO FILHO (COMPLETA); CUSTÓDIO SOARES (COMPLETA); DITO CALDAS (COMPLETA); FAZENDA CIGANA (VELHO DO TAIPA); FAZENDA SANTA BÁRBARA (VELHO D0 TAIPA); 
FRANCISCA BOTELHO (8 AO 151); GERALDO TEIXEIRA DE MORAIS (COMPLETA); GUILHERME BARCELOS (COMPLETA); GUSTAVO CAPANEMA (COMPLETA); GUSTAVO MARTINS (COMPLETA); PROFESSOR RODOLFO LOBATO (COMPLETA); RAIM
ÁLVARES DA SILVA LOPES (COMPLETA); RAIMUNDO CARICATI (COMPLETA;) RUA DO PEIXE (COMPLETA);  RUA DOS AZEVEDOS (COMPLETA); SÃO JOÃO (22 AO 326); SIDERPITA ( 44 AO 154 ) SINFRÔNIO SALDANHA (COMPLETA); TONINHO PIRUETA 
(ANTIGA BELGA);  VARJÃO ; ALÍRIO M0URÃO LOPES CANÇADO (COMPLETA); MARIA ROSA LACERDA (COMPLETA); ANTÔNIO CARICATI (COMPLETA); MATIAS MOREIRA (COMPLETA); ANTÔNIO GONZAGA 

Realização: 
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Provas 

Nº de 
questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

 
 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

 
 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

 
 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

RUA FRANCISCO LINO DA SILVA (19 AO  502F); RUA GERALDO BOTELHO DE 

2 AO 11); RUA JOSE DE DEUS LOPES (03 AO 52);  AV. ANTERO ROCHA (05 AO 1321); RUA JOSÉ MARIA 
AMEDE NOGUEIRA (22 Á 45O); RUA SARAH ABREU MACHADO (11 Á 443); RUA SANTA RITA DE CASSIA 

EDRO JOSÉ ANTÔNIO (15 Á 38);  RUA ANTÔNIO COUTINHO (10 Á 109); RUA GERALDO ALVES 
A); RUA MARIA ANTONIETA G. PINTO (09 Á 111); RUA MARIA CLARICE ROCHA (13 Á 47); RUA OLIVEIRA MÁXIMO PEREIRA (21 A 156); RUA POSSIDÔNIO DE FREITAS 

);  RUA FREDERICO JAFET FILHO (08 AO 89); RUA GABRIEL DE FREITAS (07 Á 419); RUA GERALDO LEMOS (20);  RUA GERALDO DE OLIVEIRA RAMOS 
4);  RUA PADRE LIBERIO (31 AO 56);  RUA PEDRO ALVES DE OLIVEIRA (23 AO 195);  RUA ANTÔNIO CARLOS 

RIO DA PÁTRIA (20 AO 41); RUA CANDIDO GONCALVES DOS REIS (21 
); RUA PARÁ DE MINAS (179 AO 568);  RUA JOÃO TEIXEIRA NUNES (18 Á 163);  RUA LUIZA QUIRINO DE 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (06 Á 283; ) RUA MATHIAS DE FARIA FILHO CHAVES (10 Á 281) RUA AFONSO 
RUA JACINTO MEDINA (05 Á  115); ) RUA JOSÉ ALVES MACHADO (02 Á  259);  RUA DR. JOSÉ 

BAIRRO SANTO ANTÔNIO (130); RUA D - BAIRRO SANTO ANTÔNIO (88); 
BAIRRO SANTO ANTÔNIO (O); RUA GERALDO DE OLIVEIRA RAMOS (56 Á 67);  JOSÉ LÚCIO MORATO (19 Á 327);  JOÃO BICALHO FILHO (12 Á 121) RUA 

SSORA ANA GUILHERMINA (50);  RUA ANTÔNIO CARLOS COUTINHO (21 AO 109); RUA MARIA FERREIRA 

(COMPLETA); ADOLFO BEZERRA DE MENEZES (COMPLETA); ALAMEDA DAS ACÁCIAS (COMPLETA);  

ANDÁS (COMPLETA); ALAMEDA DAS LARANJEIRAS (COTV1PLETA); ALAMEDA DAS LIMEIRAS 
YPÊS AMARELOS (COMPLETA); ALARICO BAHIA (10 AO 202); ALÍPIO BAHIA 

CALAZANS LOBATO (22 A 173 ); JOSÉ CARLOS PONTELO (71 
OSÉ GERALDO DE VASCONCELOS (COMPLETA) JOSÉ TEÔFILO DE ANCHIETA (COMPLETA;)  JOSÉ TIMÓTEO DA SILVA (COMPLETA); JUDITH ABREU E SILVA 

OMPLETA); PRAÇA BRITO CONDE (COMPLETA); VIGÁRIO VICENTE ( 08 AO 230 );ANTÔNIO 
); BRUMADO (06 AO 305); CACHOEIRA ÁGUA SUJA (VELHO DO TAIPA); CALIXTO DE MORAES 

DRE JOSÉ JOAQUIM DE MENEZES (COMPLETA); PAULO DIAS MACIEL(96 AO 190);PEDRO XAVIER 
(VELHO DO TAIPA); FAZENDA SANTA BÁRBARA (VELHO D0 TAIPA); 

HERME BARCELOS (COMPLETA); GUSTAVO CAPANEMA (COMPLETA); GUSTAVO MARTINS (COMPLETA); PROFESSOR RODOLFO LOBATO (COMPLETA); RAIMUNDO 
ÃO (22 AO 326); SIDERPITA ( 44 AO 154 ) SINFRÔNIO SALDANHA (COMPLETA); TONINHO PIRUETA 
MATIAS MOREIRA (COMPLETA); ANTÔNIO GONZAGA (COMPLETA); MIGUEL ARCANJO (COMPLETA 



 

PREFEITURA MUNICIPAL
PITANGUI

CONCURSO PÚBLICO
 

 

‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 1.176,94 01 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
(BRAÇAL) 

1.001,65 - 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.001,65 - 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 1.122,93 - 

BIBLIOTECÁRIO 1.844,54 Cadastro Reserva

ENFERMEIRO II 2.459,37 01 

ENGENHEIRO CIVIL 2.049,69 Cadastro Reserva

FISCAL MUNICIPAL 1.377,25 - 

FISIOTERAPEUTA 1.844,54 - 

FONOAUDIÓLOGO 1.844,54 - 

MÉDICO-VETERINÁRIO 1.844,54 - 

MOTORISTA D 1.627,67 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Deficiência 
Conc. 

Ampla2 
Disciplinas 

09 2º grau (completo) 30h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática 

01 Nível Elementar  44h 65,00 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 

01 

Ensino Fundamental 
incompleto – anos 
iniciais (até 5ª ano ou 
4ª série) 

44h 65,00 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 

01 

Ensino médio completo 
em Técnico em 
Consultório Dentário e 
Inscrição no Conselho 
Regional de 
Odontologia 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Específica 

Cadastro Reserva 

Curso de 
Biblioteconomia- Reg. 
CRB. 2 anos de 
Experiência Profissional 
comprovada  

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

05 

Curso Superior em 
Enfermagem e Registro 
no COREN (Conselho 
Regional de 
Enfermagem) 

40h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

Cadastro Reserva 

Curso de Engenharia 
Civil- Reg. CREA. 2 anos 
de experiência 
profissional. 

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 

Curso de 2º Grau, 
sendo Técnico de 
Contabilidade. Registro 
no CRC. Aptidão para o 
cargo.  

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Informática 

02 

Formação em 
Fisioterapia - Registro 
Profissional - 2 anos de 
experiência 
comprovada.  

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 

Escolaridade; Curso 
Superior em 
Fonoaudiologia e 
Registro no Conselho 
Regional de 
Fonoaudiologia. 

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 

Formação em Medicina 
Veterinária- Reg. 
CRMV, 2 anos de 
experiência 
professional 
comprovada 

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

10 

Cart. Habilitação “D”. 
2anos de Experiência 
profissional 
comprovada Desejável 
1º Grau. 
Disponibilidade para 
efetuar trabalhos em 
horários diferenciados  

44h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Específica 

Realização: 
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07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

 
10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08h 

 
10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08h 

 
07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

 

 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

 
07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 



 

PREFEITURA MUNICIPAL
PITANGUI

CONCURSO PÚBLICO
 

 

‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

NUTRICIONISTA 1.844,54 Cadastro Reserva

ODONTÓLOGO 1.844,54 - 

OPERADOR DE MÁQUINA 1.627,67 - 

PEDAGOGO 1.657,99 - 

PROFESSOR PI 1.727,17 1 

PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

19,06 (hora 
aula) 

- 

PROFESSOR PII – INGLÊS 
19,06 (hora 

aula) - 

PROFESSOR PII – PORTUGUÊS 
19,06 (hora 

aula) - 

PSICÓLOGO CLÍNICO 1.844,54 Cadastro Reserva

                                                           
12 CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execuç

de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Deficiência 
Conc. 

Ampla2 
Disciplinas 

Cadastro Reserva 

Curso Superior de 
Nutrição, Reg. 
Profissional, 2 anos de 
experiência 
profissional 
comprovada  

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 
Curso Superior de 
Odontologia e Registro 
ABO 

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 

Carteira de Habilitação 
de Motorista (C, D ou 
E)12. 2 anos. de 
experiência 
profissional 
comprovada. Desejável 
1º grau.  

44h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Específica 

01 

Ensino Superior 
Completo na área 
pedagogia, com 
diploma devidamente 
averbado pelo MEC; 
experiência 
profissional e 
articulação 
comunitária.       

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

14 

Ensino Médio em 
Magistério ou 
Licenciatura Plena que 
habilite a dar aula para 
os anos iniciais do 
ensino fundamental 

27h 65,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 Licenciatura Plena 25h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 Licenciatura Plena 25h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 Licenciatura Plena 25h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

Cadastro Reserva 

Formação em 
Psicologia e Reg. CRP. 2 
anos de experiência 
profissional 
comprovada  

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execuç

rraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. 

Realização: 
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Provas 

Nº de 
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Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

 
07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, 



 

PREFEITURA MUNICIPAL
PITANGUI

CONCURSO PÚBLICO
 

 

‘Cargos 
Vencimento 

(R$) 

Nº de Vagas

Pessoas 
com 

Deficiência 
– PcD 

PSICOPEDAGOGO 2.076,44 - 

SERVENTE ESCOLAR 1.001,65 - 

SUPERVISOR DE MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO 
ABERTO – LA/PSC 

1.783,37 - 

SUPERVISOR PEDAGÓGICO 2.076,44 - 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1.176,94 - 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

Nº de Vagas1 Requisitos 
(escolaridade, 

categoria profissional 
e outras exigências do 

cargo) 

Carga 
Horária 

Valor da 
taxa de 

inscrição 
(R$) 

Deficiência 
Conc. 

Ampla2 
Disciplinas 

01 

Ensino superior em 
Psicopedagogia ou com 
formação completa em 
Psicologia, Pedagogia, 
Fonoaudiologia ou 
Licenciatura, sendo 
que todas as 
profissões, à exceção 
da primeira, devem 
possuir capacitação e 
título de especialista na 
área de 
psicopedagogia. 

30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 Nível Elementar 40h 65,00 
� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 

01 
Curso Superior em 
Psicologia ou Serviço 
Social. 

20h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

01 Licenciatura Plena 30h 120,00 

� Português 
� Legislação 
� C. Gerais 
� Específica 

03 

Ensino médio completo 
em Técnico de 
Enfermagem e registro 
profissional no COREN; 

40h 65,00 

� Português 
� Matemática 
� C. Gerais 
� Específica 

 

 
 

Realização: 
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Provas 

Nº de 
questões 

Pontos 
Horário 

de 
Realização 

Por 
Questão 

Por 
Prova 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

 
10 
10 
10 

3,0 
3,0 
4,0 

30 
30 
40 

08h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

14h 

 
07 
08 
08 
07 

4,0 
3,0 
2,5 
4,0 

28 
24 
20 
28 

08h 
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• ADVOGADO: prestar serviços de natureza jurídica, representando o Município ou o particular, neste caso, em processos de defensoria públ
justificados pela ação social do Executivo; elaborar peças processuais e 
aprovar minutas de edital e contratos em processos licitatórios, conferindo dados e documentos, para verificar a sua conformi
técnico em processos, amparado em estudos e análises, para dar orientação e suporte; contatar contratantes ou quaisquer contendores que litiguem 
com o Município para solucionar questões relativas à sua área de atuação; atender ao público, esclarecendo dúvidas referentes
examinar e estudar questões jurídicas, documentos ou processos relativos a direitos e obrigações de que o Município seja titu
relatórios mensais da movimentação de todos os processos sob sua custódia, para prestar informações, q
permanentemente atualizado sobre eventuais alterações da legislação federal e estadual, propondo as adequações necessárias no
Município; promover estudos à legislação municipal, propondo alterações e con
decretos, portarias, instruções normativas, ordens de serviço e outros atos administrativos afins; sugerir a aquisição de obr
interesse do Município; zelar pelo patrimônio sob sua responsabilidade; cumprir demais objetivos afins.

• AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: servir de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção, proteção e 
recuperação da saúde; identificar situações de risco individual e coletivo; promover a educação para a conquista da saúde; acompanhar e encaminhar 
pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; efetua
famílias da comunidade; analisar, com os demais membros da Equipe, as necessidades da comunidade; preencher formulários dos sistemas
informações pertinentes ao Programa Estratégias de Saúde da Família; atuar no controle das doenças epidêmicas; participar das
básico e melhoria do meio ambiente; acompanhar as condições de saúde das crianças, prioritariamente até os 05 (cinco) anos de
incentivar a vacinação e estimular o aleitamento materno; executar o controle de doenças di
orientações sobre cuidados de higiene; desenvolver atividades afins.

• AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: servir de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; atuar em endemias existentes e/ou a surgir no
assim como Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Escorpião; visitar residências, estabelecimentos comerciais, industriais e 
terrenos baldios; localizar, eliminar focos e criadouros; realizar tratamento focal: realizar aplicaç
pneus, tambores e outros; realizar tratamento focal em pontos estratégicos; realizar levantamento de índice (pesquisa larvári
mosquito Aedes aegypti e como evitar a Dengue, em
treinamentos; realizar palestras e outras atividades de educação em saúde; desenvolver atividades afins.

• AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES: 1- Quanto à Documentação e 
alunos; procedendo os registros e escriturações relati
expedir certificados de conclusão de séries e de cur
quadros com os horários de alunos e controlar o cumprimento da 
de avaliação e promoção, incineração de docum
administração de ensino; e) manter registros de lev
e editais relativos à matrícula, exames e dema
correspondência, processos e papeis em geral q
a freqüência do pessoal docente, técnico e administrativ
docente, técnico e administrativo: d) organizar e manter atualizados assentamentos dos ser
anuais dos servidores em exercício na escola; f) 
de Educação os documentos de prestação de contas d
pela escola, do que lhe for dado ou cedido e elaborar inventário anual dos bens patrimoniais; h} organizar e manter atualizado o documentário de leis, 
decretos, regulamentos, resoluções, portarias e comunicados de int
lhes esclarecimentos relativos à escrituração e legislação; j) atender pessoas qu
correlacionadas à natureza do cargo. 

• ASSISTENTE SOCIAL: Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos. Acons
Promover a participação consciente dos indivíduos em grupo. Realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência
facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de ocupações e contribuir para melhorar as relações humanas na empresa.  Assistir às 
famílias nas suas necessidades básicas. dar assistência ao menor carente ou

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO II: Desenvolver as atribuições administrativas de seu setor de lotação. Cuidar, conferir, examinar, analisar e elaborar 
documentos. Prestar informações pertinentes à sua área de administração. Preencher impressos, elaborar prestações de serviços
contribuir para elaboração de planos, programas, relatórios, pesquisas. Responsabilizar
superior. Realizar atividades de protocolo, administração geral, pessoal, material, prestação de serviços, ar
recebimentos, controles de execução orçamentaria e outros similares. Instruir
atividades de seu setor de lotação. Atender às normas de segurança, higien
ordens superiores.  

• AUXILIAR DE SERVIÇOS (BRAÇAL): Cuidar da limpeza e conservação de ruas, avenidas, parques e lugares públicos. Cuidar do transporte de lixo até o local 
apropriado. Auxiliar na execução de serviços tais como: caiação de meios
de galhos e troncos. Cuidar da limpeza de bueiros, esquinas e outros. Os Auxiliares de Serviços terão suas atribu
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ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

prestar serviços de natureza jurídica, representando o Município ou o particular, neste caso, em processos de defensoria públ
justificados pela ação social do Executivo; elaborar peças processuais e encaminhar ao juízo competente, observadas as regras de Direito Processual; 
aprovar minutas de edital e contratos em processos licitatórios, conferindo dados e documentos, para verificar a sua conformi

estudos e análises, para dar orientação e suporte; contatar contratantes ou quaisquer contendores que litiguem 
com o Município para solucionar questões relativas à sua área de atuação; atender ao público, esclarecendo dúvidas referentes
examinar e estudar questões jurídicas, documentos ou processos relativos a direitos e obrigações de que o Município seja titu
relatórios mensais da movimentação de todos os processos sob sua custódia, para prestar informações, quando necessárias e solicitadas; manter
permanentemente atualizado sobre eventuais alterações da legislação federal e estadual, propondo as adequações necessárias no
Município; promover estudos à legislação municipal, propondo alterações e conformações necessárias; elaborar projetos de lei, regulamentos, 
decretos, portarias, instruções normativas, ordens de serviço e outros atos administrativos afins; sugerir a aquisição de obr

ônio sob sua responsabilidade; cumprir demais objetivos afins. 

servir de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção, proteção e 
e risco individual e coletivo; promover a educação para a conquista da saúde; acompanhar e encaminhar 

pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; efetua
s da comunidade; analisar, com os demais membros da Equipe, as necessidades da comunidade; preencher formulários dos sistemas

informações pertinentes ao Programa Estratégias de Saúde da Família; atuar no controle das doenças epidêmicas; participar das
básico e melhoria do meio ambiente; acompanhar as condições de saúde das crianças, prioritariamente até os 05 (cinco) anos de
incentivar a vacinação e estimular o aleitamento materno; executar o controle de doenças diarreicas e prevenir doenças respiratórias; prestar 
orientações sobre cuidados de higiene; desenvolver atividades afins. 

servir de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; atuar em endemias existentes e/ou a surgir no
assim como Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Escorpião; visitar residências, estabelecimentos comerciais, industriais e 
terrenos baldios; localizar, eliminar focos e criadouros; realizar tratamento focal: realizar aplicação de larvicida (organofosforado) em vasos de plantas, 
pneus, tambores e outros; realizar tratamento focal em pontos estratégicos; realizar levantamento de índice (pesquisa larvári
mosquito Aedes aegypti e como evitar a Dengue, em todas as visitas; preencher formulários; atualizar mapeamento; participar de reuniões e 
treinamentos; realizar palestras e outras atividades de educação em saúde; desenvolver atividades afins. 

Documentação e Escrituração Escolar: a) organizar e manter atualiza dos prontuários de d
s relativos à vida escolar, especialmente no que se refere à matrícula

e de cursos, e outros documentos relativos à vida escolar dos alunos; c) 
r o cumprimento da carga horária anual; d) manter registros relativos a
umentos, reuniões administrativas, termos de visita de supervisores pedagógicos 

r registros de levantamentos de dados estatísticos e informações educacionais
ames e demais atividades escolares; II - Quanto à Administração Geral: a) rece

que tramitem na escola, organizando e mantendo o protocolo e ar
co e administrativo da escola; c) preparar e expedir atestados ou boletins relativos 

dministrativo: d) organizar e manter atualizados assentamentos dos servidores em exercício n
f) requisitar, receber e controlar o material de consumo; organizar e 

de Educação os documentos de prestação de contas de despesas miúdas de pronto pagamento; g) manter registros do material permanente recebido 
elaborar inventário anual dos bens patrimoniais; h} organizar e manter atualizado o documentário de leis, 

resoluções, portarias e comunicados de interesse para a escola; i) atender aos servidores da escola e 
scrituração e legislação; j) atender pessoas que tenham assuntos a tratar na escola; k

Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos. Aconselhar e orientar pessoas afetadas em seu equilíbrio emocional.  
Promover a participação consciente dos indivíduos em grupo. Realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência

s diversos tipos de ocupações e contribuir para melhorar as relações humanas na empresa.  Assistir às 
famílias nas suas necessidades básicas. dar assistência ao menor carente ou infrator.  

Desenvolver as atribuições administrativas de seu setor de lotação. Cuidar, conferir, examinar, analisar e elaborar 
documentos. Prestar informações pertinentes à sua área de administração. Preencher impressos, elaborar prestações de serviços
contribuir para elaboração de planos, programas, relatórios, pesquisas. Responsabilizar-se por tarefas específicas, de acordo com coordenação 
superior. Realizar atividades de protocolo, administração geral, pessoal, material, prestação de serviços, arquivo, documentação, redação oficial, 
recebimentos, controles de execução orçamentaria e outros similares. Instruir-se de normas técnicas e legais necessárias ao desenvolvimento das 
atividades de seu setor de lotação. Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. Executar outras tarefas correlatas, de acordo com 

Cuidar da limpeza e conservação de ruas, avenidas, parques e lugares públicos. Cuidar do transporte de lixo até o local 
o. Auxiliar na execução de serviços tais como: caiação de meios-fios, árvores e outros. Auxiliar nos serviços de podas, cuidando do transporte 

de galhos e troncos. Cuidar da limpeza de bueiros, esquinas e outros. Os Auxiliares de Serviços terão suas atribu

Realização: 
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prestar serviços de natureza jurídica, representando o Município ou o particular, neste caso, em processos de defensoria pública 
encaminhar ao juízo competente, observadas as regras de Direito Processual; 

aprovar minutas de edital e contratos em processos licitatórios, conferindo dados e documentos, para verificar a sua conformidade; exarar parecer 
estudos e análises, para dar orientação e suporte; contatar contratantes ou quaisquer contendores que litiguem 

com o Município para solucionar questões relativas à sua área de atuação; atender ao público, esclarecendo dúvidas referentes a assuntos jurídicos; 
examinar e estudar questões jurídicas, documentos ou processos relativos a direitos e obrigações de que o Município seja titular ou interessado; fazer 

uando necessárias e solicitadas; manter-se 
permanentemente atualizado sobre eventuais alterações da legislação federal e estadual, propondo as adequações necessárias no âmbito do 

formações necessárias; elaborar projetos de lei, regulamentos, 
decretos, portarias, instruções normativas, ordens de serviço e outros atos administrativos afins; sugerir a aquisição de obras literárias jurídicas de 

servir de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; auxiliar as pessoas e os serviços na promoção, proteção e 
e risco individual e coletivo; promover a educação para a conquista da saúde; acompanhar e encaminhar 

pessoas com agravo à saúde às unidades de saúde; notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância; efetuar o cadastramento das 
s da comunidade; analisar, com os demais membros da Equipe, as necessidades da comunidade; preencher formulários dos sistemas de 

informações pertinentes ao Programa Estratégias de Saúde da Família; atuar no controle das doenças epidêmicas; participar das ações de saneamento 
básico e melhoria do meio ambiente; acompanhar as condições de saúde das crianças, prioritariamente até os 05 (cinco) anos de idade, e gestantes; 

arreicas e prevenir doenças respiratórias; prestar 

servir de ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; atuar em endemias existentes e/ou a surgir no Município, 
assim como Dengue, Esquistossomose, Leishmaniose, Escorpião; visitar residências, estabelecimentos comerciais, industriais e outros; vistoriar 

ão de larvicida (organofosforado) em vasos de plantas, 
pneus, tambores e outros; realizar tratamento focal em pontos estratégicos; realizar levantamento de índice (pesquisa larvária); dar orientação sobre o 

todas as visitas; preencher formulários; atualizar mapeamento; participar de reuniões e 

liza dos prontuários de documentos de 
cula, frequência e histórico escolar; b) 
c) preparar e afixar em locais próprios, 
os a" resultados anuais dos processos 

sores pedagógicos e outras atividades da 
is; f) preparar relatórios, comunicados 

) receber, registrar, distribuir e expedir 
rquivo escolar; b) registrar e controlar 

la; c) preparar e expedir atestados ou boletins relativos à frequência do pessoal 
cio na escola; .e) preparar escala de férias 

o material de consumo; organizar e encaminhar à Secretaria Municipal 
egistros do material permanente recebido 

elaborar inventário anual dos bens patrimoniais; h} organizar e manter atualizado o documentário de leis, 
resse para a escola; i) atender aos servidores da escola e aos alunos, prestando-

tenham assuntos a tratar na escola; k) demais atividades 

elhar e orientar pessoas afetadas em seu equilíbrio emocional.  
Promover a participação consciente dos indivíduos em grupo. Realizar atividades de caráter educativo, recreativo, assistência à saúde e outras, para 

s diversos tipos de ocupações e contribuir para melhorar as relações humanas na empresa.  Assistir às 

Desenvolver as atribuições administrativas de seu setor de lotação. Cuidar, conferir, examinar, analisar e elaborar 
documentos. Prestar informações pertinentes à sua área de administração. Preencher impressos, elaborar prestações de serviços, projetos simples, 

se por tarefas específicas, de acordo com coordenação 
quivo, documentação, redação oficial, 

se de normas técnicas e legais necessárias ao desenvolvimento das 
e e medicina do trabalho. Executar outras tarefas correlatas, de acordo com 

Cuidar da limpeza e conservação de ruas, avenidas, parques e lugares públicos. Cuidar do transporte de lixo até o local 
fios, árvores e outros. Auxiliar nos serviços de podas, cuidando do transporte 

de galhos e troncos. Cuidar da limpeza de bueiros, esquinas e outros. Os Auxiliares de Serviços terão suas atribuições dimensionadas de acordo com 
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sua área de lotação, compreendendo transporte e arrumação de depósitos, armazéns, podas de árvores, limpeza, manutenção, capi
ruas, avenidas, praças, parques, rodovias e locais públicos. Auxiliar os serviços
limpeza, arrumação de equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como de materiais. Executar outras tarefas similares, de 
superiores. Atender às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar serviços de limpeza e manutenção em geral de prédios, mobiliários, utensílios, máquinas, veículos e 
equipamentos da Secretaria; auxiliar a realização de reparos, reposições, montagem,
máquinas; executar atividades de vigilância patrimonial; zelar pelo patrimônio colocado sob sua responsabilidade ou sob a res
Secretaria de sua lotação, bem como pelas condições d
serviços;  prestar serviços de manutenção do espaço físico como troca de lâmpadas, conserto de carteiras, etc.; produzir arte
conformidade com as atribuições da sua unidade, a serviço da Administração Pública; prestar serviços de limpeza geral e manutenção de logradou
prédios públicos; preparar café, lanches e outros alimentos e servi
compatíveis com as exigências para o exercício da função.

• AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: Integrar a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS da esfera 
estadual e federal em execução no Município, incluindo a E

• BIBLIOTECÁRIO: Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catal
classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informações de caráter geral ou
disposição dos usuários, seja em bibliotecas ou centros de documentação. Planejar e executar a aquisição de material bibliogr
catálogos de editoras, bibliografia e leitores. Efetuar a compra, permuta e doação d
serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas, publicações oficiais e seriados
utilizando regras e sistemas específicos, para armazenar e recuperar informações e colocá
seminários, concursos e exposições nacionais ou internacionais, aprimorando
das técnicas biblioteconômicas no campo da ciência da informação. 

• ENFERMEIRO II: I - planejar, organizar e executar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; II 
de enfermagem; III - avaliar e participar da programação de planejamento da área de saúde do Município; IV 
avaliação dos Planos Assistenciais de Saúde; V - 
de vigilância epidemiológicas; VI - integrar a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS 
da esfera estadual e federal em execução no Município.

• ENGENHEIRO CIVIL: Conhecer e instruir-se sobre 
municipais. Desenvolver estudos e prestar assessoramento técnico a qualquer área municipal. Executar atividades profissionais
habilitação técnica, como: Efetuar estudos, projetos, direção, fiscalização, medição de trabalhos topográficos, geodésicos, construção de edif
com todas suas obras complementares, construção de estradas, obras de captação, abastecimento e distribuição de água, de sa
serviços urbanos, de obras de arte; Efetuar cálculos estrutural, hidráulico, definir plantas baixas de projetos de construção
implantação de canteiro de obras. Efetuar cálculo de material e orçamento. Cuidar da 
obras sob sua responsabilidade. Acompanhar obras de construção civil, pondo visto nos apontamentos das diversas etapas, nos p
trabalhadores, quando for o caso. Orientar, quando for o caso, o
do trabalho. Executar outras atividades similares.

• FISCAL MUNICIPAL: Conhecer e instruir-se sobre normas técnicas e legais necessárias ao desenvolvimento de suas funções. Ori
sobre os procedimentos administrativos necessários para obtenção de licenças relativas a edificações particulares, normas téc
serem observadas. Exercer a fiscalização de obras municipais e de terceiros e demais d
infração, impondo penalidades. Cumprir a legislação e fazer cumprir a legislação do Uso. Parcelamento e Ocupação do solo, ass
obras do Município. Colaborar com o planejamento
processos. Colaborar no ampliamento de ruas, avenidas e de edificações. Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ord
na organização e controle, atualização do Cadastro de Contribuintes e Cadastro técnico. Acompanhar o desempenho da arrecadação municipal. 
Orientar os contribuintes quanto à legislação tributária municipal a ser observada. Fiscalizar os estabelecimentos industriai
de serviços, quanto à sua regularidade para com a Fazenda Municipal e seu cumprimento às normas e legislação em vigor. Fazer 
dados relativos a alvarás de funcionamento, localização, inscrição no cadastro de contri
impostos e taxas municipais. Informar processos tributários. Prestar informações pertinentes à sua área de atuação. Executar 

• FISIOTERAPEUTA: Executar atividades profissionais específicas da sua habilidade superior. Tratar de sequelas de acidentes e outras doenças, empregando 
métodos corretivos para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Planejar, organizar e administ
específicos de fisioterapia. Assessorar autoridades superiores preparando informes, documentos e pareceres. Colaborar no desen
campanhas educativo-profiláticas. Orientar, quando for o caso, o trabalho de outros servidores. Executar outras taref

• FONOAUDIÓLOGO: Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a área de atuação escrita e oral, voz e audição; Realizar o aperfeiçoament
padrões da voz e fala. Projetar, supervisionar, dirigir e efetuar pesquisas 
Dar parecer fonoaudiológico na área de comunicação oral e escrita, voz e audição. Participar de equipes de diagnósticos reali
atividades inerentes à sua formação universitária. 

• MÉDICO VETERINÁRIO: Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da 
pecuária. Realizar estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. Atender a
sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos, visando a saúde da comunidade. Fazer levantamento de dados
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sua área de lotação, compreendendo transporte e arrumação de depósitos, armazéns, podas de árvores, limpeza, manutenção, capi
ruas, avenidas, praças, parques, rodovias e locais públicos. Auxiliar os serviços no desenvolvimento de suas tarefas. Cuidar da manutenção, transporte, 
limpeza, arrumação de equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como de materiais. Executar outras tarefas similares, de 

, higiene e medicina do trabalho.  

Executar serviços de limpeza e manutenção em geral de prédios, mobiliários, utensílios, máquinas, veículos e 
equipamentos da Secretaria; auxiliar a realização de reparos, reposições, montagem, desmontagem e remoção de utensílios, móveis, equipamentos e 
máquinas; executar atividades de vigilância patrimonial; zelar pelo patrimônio colocado sob sua responsabilidade ou sob a res
Secretaria de sua lotação, bem como pelas condições de higiene; controlar a entrada e a saída de pessoas e/ou veículos no seu local de prestação de 
serviços;  prestar serviços de manutenção do espaço físico como troca de lâmpadas, conserto de carteiras, etc.; produzir arte

as atribuições da sua unidade, a serviço da Administração Pública; prestar serviços de limpeza geral e manutenção de logradou
prédios públicos; preparar café, lanches e outros alimentos e servi-los; lavar e passar roupas, vasilhas, refeitórios e cozin
compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

Integrar a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS da esfera 
no Município, incluindo a ESF – Equipe de Saúde da Família; cumprir demais objetivos afins.

Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catal
classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informações de caráter geral ou
disposição dos usuários, seja em bibliotecas ou centros de documentação. Planejar e executar a aquisição de material bibliogr
catálogos de editoras, bibliografia e leitores. Efetuar a compra, permuta e doação de documentos, para atualizar o acervo da biblioteca. Executar os 
serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas, publicações oficiais e seriados

os, para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários. Organizar congressos, 
seminários, concursos e exposições nacionais ou internacionais, aprimorando-se em conselhos regionais, associações, federações. Divulgar o avanço 

écnicas biblioteconômicas no campo da ciência da informação.  

planejar, organizar e executar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; II 
par da programação de planejamento da área de saúde do Município; IV - 

 colaborar nas atividades de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programa
integrar a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS 

da esfera estadual e federal em execução no Município. 

se sobre normas técnicas e legais necessárias ao desempenho de suas atribuições. Orientar os contribuintes 
municipais. Desenvolver estudos e prestar assessoramento técnico a qualquer área municipal. Executar atividades profissionais

ca, como: Efetuar estudos, projetos, direção, fiscalização, medição de trabalhos topográficos, geodésicos, construção de edif
com todas suas obras complementares, construção de estradas, obras de captação, abastecimento e distribuição de água, de sa
serviços urbanos, de obras de arte; Efetuar cálculos estrutural, hidráulico, definir plantas baixas de projetos de construção
implantação de canteiro de obras. Efetuar cálculo de material e orçamento. Cuidar da requisição de materiais necessários ao desenvolvimento de 
obras sob sua responsabilidade. Acompanhar obras de construção civil, pondo visto nos apontamentos das diversas etapas, nos p
trabalhadores, quando for o caso. Orientar, quando for o caso, o serviço de outro subordinado. Atender às normas de segurança, medicina e higiene 
do trabalho. Executar outras atividades similares. 

se sobre normas técnicas e legais necessárias ao desenvolvimento de suas funções. Ori
sobre os procedimentos administrativos necessários para obtenção de licenças relativas a edificações particulares, normas téc
serem observadas. Exercer a fiscalização de obras municipais e de terceiros e demais disposições do poder da Polícia Administrativa. Lavrar auto de 
infração, impondo penalidades. Cumprir a legislação e fazer cumprir a legislação do Uso. Parcelamento e Ocupação do solo, ass
obras do Município. Colaborar com o planejamento efetuando a coleta de informações e dados necessários a trabalhos de pesquisa. Informar 
processos. Colaborar no ampliamento de ruas, avenidas e de edificações. Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ord

controle, atualização do Cadastro de Contribuintes e Cadastro técnico. Acompanhar o desempenho da arrecadação municipal. 
Orientar os contribuintes quanto à legislação tributária municipal a ser observada. Fiscalizar os estabelecimentos industriai
de serviços, quanto à sua regularidade para com a Fazenda Municipal e seu cumprimento às normas e legislação em vigor. Fazer 
dados relativos a alvarás de funcionamento, localização, inscrição no cadastro de contribuintes, o faturamento da empresa sobre o qual incidirão os 
impostos e taxas municipais. Informar processos tributários. Prestar informações pertinentes à sua área de atuação. Executar 

ionais específicas da sua habilidade superior. Tratar de sequelas de acidentes e outras doenças, empregando 
métodos corretivos para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Planejar, organizar e administ

specíficos de fisioterapia. Assessorar autoridades superiores preparando informes, documentos e pareceres. Colaborar no desen
profiláticas. Orientar, quando for o caso, o trabalho de outros servidores. Executar outras taref

Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a área de atuação escrita e oral, voz e audição; Realizar o aperfeiçoament
padrões da voz e fala. Projetar, supervisionar, dirigir e efetuar pesquisas fonoaudiológicas. Participar de equipes de Orientação e Planejamento Escolar. 
Dar parecer fonoaudiológico na área de comunicação oral e escrita, voz e audição. Participar de equipes de diagnósticos reali

niversitária.  

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da 
pecuária. Realizar estudos e pesquisas necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. Atender a consultas, exercer fiscalização para assegurar a 
sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos, visando a saúde da comunidade. Fazer levantamento de dados
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sua área de lotação, compreendendo transporte e arrumação de depósitos, armazéns, podas de árvores, limpeza, manutenção, capina, varreção de 
no desenvolvimento de suas tarefas. Cuidar da manutenção, transporte, 

limpeza, arrumação de equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como de materiais. Executar outras tarefas similares, de acordo com ordens 

Executar serviços de limpeza e manutenção em geral de prédios, mobiliários, utensílios, máquinas, veículos e 
desmontagem e remoção de utensílios, móveis, equipamentos e 

máquinas; executar atividades de vigilância patrimonial; zelar pelo patrimônio colocado sob sua responsabilidade ou sob a responsabilidade da 
e higiene; controlar a entrada e a saída de pessoas e/ou veículos no seu local de prestação de 

serviços;  prestar serviços de manutenção do espaço físico como troca de lâmpadas, conserto de carteiras, etc.; produzir artefatos em geral, de 
as atribuições da sua unidade, a serviço da Administração Pública; prestar serviços de limpeza geral e manutenção de logradouros e 

los; lavar e passar roupas, vasilhas, refeitórios e cozinhas; executar outras atividades 

Integrar a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS da esfera 
Equipe de Saúde da Família; cumprir demais objetivos afins. 

Organizar, dirigir e executar trabalhos técnicos relativos às atividades biblioteconômicas, desenvolvendo um sistema de catalogação, 
classificação, referência e conservação do acervo bibliográfico, para armazenar e recuperar informações de caráter geral ou específico, e colocá-las à 
disposição dos usuários, seja em bibliotecas ou centros de documentação. Planejar e executar a aquisição de material bibliográfico, consultando 

e documentos, para atualizar o acervo da biblioteca. Executar os 
serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas, publicações oficiais e seriados, bibliografia e referência 

las à disposição dos usuários. Organizar congressos, 
se em conselhos regionais, associações, federações. Divulgar o avanço 

planejar, organizar e executar os serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares; II - emitir pareceres sobre matéria 
 participar na elaboração, execução e 

colaborar nas atividades de prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas 
integrar a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS 

normas técnicas e legais necessárias ao desempenho de suas atribuições. Orientar os contribuintes 
municipais. Desenvolver estudos e prestar assessoramento técnico a qualquer área municipal. Executar atividades profissionais típicas de sua 

ca, como: Efetuar estudos, projetos, direção, fiscalização, medição de trabalhos topográficos, geodésicos, construção de edificações 
com todas suas obras complementares, construção de estradas, obras de captação, abastecimento e distribuição de água, de saneamento básico, de 
serviços urbanos, de obras de arte; Efetuar cálculos estrutural, hidráulico, definir plantas baixas de projetos de construção civil. Executar obras de 

requisição de materiais necessários ao desenvolvimento de 
obras sob sua responsabilidade. Acompanhar obras de construção civil, pondo visto nos apontamentos das diversas etapas, nos pontos de 

serviço de outro subordinado. Atender às normas de segurança, medicina e higiene 

se sobre normas técnicas e legais necessárias ao desenvolvimento de suas funções. Orientar os contribuintes 
sobre os procedimentos administrativos necessários para obtenção de licenças relativas a edificações particulares, normas técnicas e legislações a 

isposições do poder da Polícia Administrativa. Lavrar auto de 
infração, impondo penalidades. Cumprir a legislação e fazer cumprir a legislação do Uso. Parcelamento e Ocupação do solo, assim como, o código de 

efetuando a coleta de informações e dados necessários a trabalhos de pesquisa. Informar 
processos. Colaborar no ampliamento de ruas, avenidas e de edificações. Executar outras tarefas correlatas, de acordo com ordens superiores. Auxiliar 

controle, atualização do Cadastro de Contribuintes e Cadastro técnico. Acompanhar o desempenho da arrecadação municipal. 
Orientar os contribuintes quanto à legislação tributária municipal a ser observada. Fiscalizar os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação 
de serviços, quanto à sua regularidade para com a Fazenda Municipal e seu cumprimento às normas e legislação em vigor. Fazer diligências para apurar 

buintes, o faturamento da empresa sobre o qual incidirão os 
impostos e taxas municipais. Informar processos tributários. Prestar informações pertinentes à sua área de atuação. Executar outras tarefas correlatas.  

ionais específicas da sua habilidade superior. Tratar de sequelas de acidentes e outras doenças, empregando 
métodos corretivos para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. Planejar, organizar e administrar serviços gerais e 

specíficos de fisioterapia. Assessorar autoridades superiores preparando informes, documentos e pareceres. Colaborar no desenvolvimento de 
profiláticas. Orientar, quando for o caso, o trabalho de outros servidores. Executar outras tarefas específicas de sua profissão.  

Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere a área de atuação escrita e oral, voz e audição; Realizar o aperfeiçoamento dos 
fonoaudiológicas. Participar de equipes de Orientação e Planejamento Escolar. 

Dar parecer fonoaudiológico na área de comunicação oral e escrita, voz e audição. Participar de equipes de diagnósticos realizados em outras 

Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento da 
consultas, exercer fiscalização para assegurar a 

sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos, visando a saúde da comunidade. Fazer levantamento de dados e avaliação 
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epidemiológica. Programar, pesquisar e executar projetos para possib
recomendado, conforme o caso. Colaborar para a realização de campanhas sanitárias. Contribuir para elaboração do código de Sa
Executar outras atividades correlatas, de acordo com sua especialização.

• MOTORISTA D: Conduzir veículos oficiais de passageiros ou cargas, com habilidade e segurança. Manter o veículo em condição de conservação 
funcionamento. Informar à chefia sobre a necessidade de abastecimento, conserto, lubrificação, consumo, limpeza, troca de pne
equipamentos de segurança. Zelar pela condição de higiene do veículo. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho, c
normas de trânsito Comunicar imediatamente os casos de abalroamento ou acidente com veículo. Responder
culpa ou dolo, ao veículo de que é responsável. Conduzir veículo adequado à sua habilidade profissional. Ser responsável pelo
trabalho. Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de at

• NUTRICIONISTA: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da coletividade no âmbito da saúde públic
Avaliar o estado de carências nutricionais da população. Desenvolver campanhas educativas e outras ativid
criação de hábitos e regimes alimentares adequados entre a população e conseqüente melhoria da saúde coletiva. Desempenhar ta
que realiza o nutricionista em geral. Preparar programas de nutrição
de criar, readaptar ou alterar hábitos alimentares. 

• ODONTÓLOGO: Desenvolver atividades de natureza especializada, envolvendo: Realizar exames, diagnósticos, tratamento clín
e anomalias dentárias da população, em especial da criança em idade escolar. Elaborar estudos, planos, programas, campanhas q
medidas para melhorar a saúde bucal da população local. Orientar e participar de 
pacientes. Prestar assessoramento técnico a seus superiores e a órgãos municipais diversos, dentro da sua área de especializa
tarefas similares, dentro de sua área de atuação. 

• OPERADOR DE MÁQUINA: Conduzir e operar máquinas de escavação, nivelamento, compactação do solo, asfalto, concreto, pá mecânica, abertura de 
canais de drenagem, rolos compressores. Executar operação de máquina montadas sobre rodas ou sobre esteiras e provid
caçamba, para escavar, mover a terra, pedra, areia e cascalho. Executar trabalhos particulares ao seu equipamento, dentro das
cuidando também das normas ambientais. Zelar pela manutenção e conservação das máquinas e eq
segurança e higiene do trabalho. Seguir fielmente às instruções de uso e manutenção dos manuais do equipamento sob sua respon
para que o transporte do equipamento sob sua responsabilidade seja e
trânsito. Comunicar à chefia sobre a necessidade de conserto, lubrificação , consumo, limpeza, troca de pneus, pinos, buchas,
equipamentos de segurança. Responsabilizar-se pelo seu instrumento de trabalho. Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de atuação. 

• PEDAGOGO: Articular as ações dos programas, projetos, benefícios e serviços do SUAS com atividades educacionais e comunitárias e medida
socioeducativas. 

• PROFESSOR PI: Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma coletiva e
aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância c
Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em conso
Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos de
para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o 
ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferent
garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão críti
aluno; Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando
no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de estud
estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Participar do processo de av
alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do p
identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional Especial
Participar de processos coletivos de avaliação do próprio tra
aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a f
calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção e pela Secretaria 
Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças f
gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condições para 
na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo 
reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional Especializado e dos pr
atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajuste
acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré
de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, responsabilizando
tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregu
equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Cumprir suas horas
as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da
Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica e secretaria escol
disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do pl
comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; Dar cumpr
preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da prática profissional e 
educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica d
ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e promover relacion
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epidemiológica. Programar, pesquisar e executar projetos para possibilitar a profilaxia das doenças estudando o tipo de tratamento a ser 
recomendado, conforme o caso. Colaborar para a realização de campanhas sanitárias. Contribuir para elaboração do código de Sa

ordo com sua especialização. 

Conduzir veículos oficiais de passageiros ou cargas, com habilidade e segurança. Manter o veículo em condição de conservação 
funcionamento. Informar à chefia sobre a necessidade de abastecimento, conserto, lubrificação, consumo, limpeza, troca de pne
equipamentos de segurança. Zelar pela condição de higiene do veículo. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho, c
normas de trânsito Comunicar imediatamente os casos de abalroamento ou acidente com veículo. Responder pelos danos ou avarias causadas, por sua 
culpa ou dolo, ao veículo de que é responsável. Conduzir veículo adequado à sua habilidade profissional. Ser responsável pelo
trabalho. Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de atuação.  

Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da coletividade no âmbito da saúde públic
Avaliar o estado de carências nutricionais da população. Desenvolver campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a 
criação de hábitos e regimes alimentares adequados entre a população e conseqüente melhoria da saúde coletiva. Desempenhar ta
que realiza o nutricionista em geral. Preparar programas de nutrição e alimentação da coletividade, dentro dos planos de saúde pública, com o objetivo 
de criar, readaptar ou alterar hábitos alimentares.  

Desenvolver atividades de natureza especializada, envolvendo: Realizar exames, diagnósticos, tratamento clín
e anomalias dentárias da população, em especial da criança em idade escolar. Elaborar estudos, planos, programas, campanhas q
medidas para melhorar a saúde bucal da população local. Orientar e participar de campanhas educativas. Acompanhar o desenvolvimento de seus 
pacientes. Prestar assessoramento técnico a seus superiores e a órgãos municipais diversos, dentro da sua área de especializa
tarefas similares, dentro de sua área de atuação.  

Conduzir e operar máquinas de escavação, nivelamento, compactação do solo, asfalto, concreto, pá mecânica, abertura de 
canais de drenagem, rolos compressores. Executar operação de máquina montadas sobre rodas ou sobre esteiras e provid
caçamba, para escavar, mover a terra, pedra, areia e cascalho. Executar trabalhos particulares ao seu equipamento, dentro das
cuidando também das normas ambientais. Zelar pela manutenção e conservação das máquinas e equipamentos utilizados. Atender às normas de 
segurança e higiene do trabalho. Seguir fielmente às instruções de uso e manutenção dos manuais do equipamento sob sua respon
para que o transporte do equipamento sob sua responsabilidade seja efetuado dentro das normas recomendáveis. Cumprir fielmente as normas de 
trânsito. Comunicar à chefia sobre a necessidade de conserto, lubrificação , consumo, limpeza, troca de pneus, pinos, buchas,

se pelo seu instrumento de trabalho. Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de atuação. 

Articular as ações dos programas, projetos, benefícios e serviços do SUAS com atividades educacionais e comunitárias e medida

Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma coletiva e
aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância c
Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em conso
Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta pedagógica e curricular 
para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o 
ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e estratégias diversificadas de modo a 
garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão críti

iação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas diversificadas de avaliação, previstas 
no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de estud
estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Participar do processo de av
alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador pedagógico, com vistas à 
identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional Especial
Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do processo ensino e 
aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a f

itariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção e pela Secretaria 
Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças f

ero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condições para 
na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e aprendizagem; Participar de 
reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional Especializado e dos pr
atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de intervenção pedagógica; Estimular o 
acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré-Conselhos e Conselhos de Classe, na busca 

em ao aprimoramento do processo educacional, responsabilizando-se pelas informações prestadas e decisões 
tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

o crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregu
equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e horas-atividade estabelecidos, al
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Cumprir suas horas-atividade no âmbito escolar, dedicando
as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, conforme determinações da Secretaria 
Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica e secretaria escol
disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; Dar cumpr

slação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da prática profissional e 
educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica d
ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e promover relacion
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ilitar a profilaxia das doenças estudando o tipo de tratamento a ser 
recomendado, conforme o caso. Colaborar para a realização de campanhas sanitárias. Contribuir para elaboração do código de Saúde do Município. 

Conduzir veículos oficiais de passageiros ou cargas, com habilidade e segurança. Manter o veículo em condição de conservação e 
funcionamento. Informar à chefia sobre a necessidade de abastecimento, conserto, lubrificação, consumo, limpeza, troca de pneus e sobre 
equipamentos de segurança. Zelar pela condição de higiene do veículo. Atender às normas de segurança e higiene do trabalho, cumprindo fielmente as 

pelos danos ou avarias causadas, por sua 
culpa ou dolo, ao veículo de que é responsável. Conduzir veículo adequado à sua habilidade profissional. Ser responsável pelo seu instrumento de 

Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da coletividade no âmbito da saúde pública. 
ades correlatas, a fim de contribuir para a 

criação de hábitos e regimes alimentares adequados entre a população e conseqüente melhoria da saúde coletiva. Desempenhar tarefas similares às 
e alimentação da coletividade, dentro dos planos de saúde pública, com o objetivo 

Desenvolver atividades de natureza especializada, envolvendo: Realizar exames, diagnósticos, tratamento clínico e cirúrgico de infecções 
e anomalias dentárias da população, em especial da criança em idade escolar. Elaborar estudos, planos, programas, campanhas que visem a adoção de 

campanhas educativas. Acompanhar o desenvolvimento de seus 
pacientes. Prestar assessoramento técnico a seus superiores e a órgãos municipais diversos, dentro da sua área de especialização. Executar outras 

Conduzir e operar máquinas de escavação, nivelamento, compactação do solo, asfalto, concreto, pá mecânica, abertura de 
canais de drenagem, rolos compressores. Executar operação de máquina montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou 
caçamba, para escavar, mover a terra, pedra, areia e cascalho. Executar trabalhos particulares ao seu equipamento, dentro das normas técnicas, 

uipamentos utilizados. Atender às normas de 
segurança e higiene do trabalho. Seguir fielmente às instruções de uso e manutenção dos manuais do equipamento sob sua responsabilidade. Cuidar 

fetuado dentro das normas recomendáveis. Cumprir fielmente as normas de 
trânsito. Comunicar à chefia sobre a necessidade de conserto, lubrificação , consumo, limpeza, troca de pneus, pinos, buchas, material rodante, e de 

se pelo seu instrumento de trabalho. Executar outras tarefas afins, pertinentes à sua área de atuação.  

Articular as ações dos programas, projetos, benefícios e serviços do SUAS com atividades educacionais e comunitárias e medidas 

Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma coletiva e 
aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância com Proposta 
Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em consonância com a Proposta 

finidos na proposta pedagógica e curricular 
para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o nível de qualidade do 

es espaços escolares, utilizando metodologias e estratégias diversificadas de modo a 
garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão crítica do conhecimento pelo 

se de instrumentos e formas diversificadas de avaliação, previstas 
no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de estudos para os alunos, 
estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Participar do processo de avaliação educacional dos 

edagogo ou coordenador pedagógico, com vistas à 
identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado, se necessário; 

balho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do processo ensino e 
aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a fim de cumprir o 

itariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção e pela Secretaria 
Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas, étnicas, de 

ero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno 
de ensino e aprendizagem; Participar de 

reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional Especializado e dos profissionais que 
s ou modificações no processo de intervenção pedagógica; Estimular o 

Conselhos e Conselhos de Classe, na busca 
se pelas informações prestadas e decisões 

tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
o crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregularidade à 

atividade estabelecidos, além de participar integralmente 
atividade no âmbito escolar, dedicando-

equipe pedagógica, conforme determinações da Secretaria 
Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica e secretaria escolar, deixando-os 

anejamento e da realização das atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; Dar cumprimento aos 

slação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da prática profissional e 
educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica do estabelecimento de 
ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e promover relacionamento cooperativo de 
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trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participa
orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho definida para o cargo e comparecer na
horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao 
licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; Utilizar o
materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. Executar outras atribuições 
compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior.

• PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA: Participar da elaboração, implementação e avaliação d
coletiva e aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em co
Proposta Pedagógica; Participar do processo de escolha,
Proposta Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na pro
curricular para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o nível de 
qualidade do ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e
diversificadas de modo a garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooper
do conhecimento pelo aluno; Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, u
de avaliação, previstas no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperaç
estudos para os alunos, estabelecendo estratégias diferenci
avaliação educacional dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou
pedagógico, com vistas à identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional 
Especializado, se necessário; Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao m
processo ensino e aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fiz
cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniõe
Secretaria Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de d
étnicas, de gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condiçã
permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no proce
aprendizagem; Participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional 
Especializado e dos profissionais que atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modific
intervenção pedagógica; Estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré
Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, res
pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadan
escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados
horas-atividade no âmbito escolar, dedicando-as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, 
conforme determinações da Secretaria Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica 
e secretaria escolar, deixando-os disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articula
escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do pr
Dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança 
prática profissional e educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos n
estabelecimento de ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais 
relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar
avaliação institucional, conforme orientação da 
comparecer na unidade escolar nas horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos 
seu afastamento por motivo de licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de tr
Utilizar os equipamentos e materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabel
Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior.

• PROFESSOR PII – INGLÊS: Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma 
aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância c
Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais di
Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta ped
para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabe
ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e estratégias 
garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão crítica do conhecimento pelo 
aluno; Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando
no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de estud
estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; 
alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador pedagógico, c
identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e po
Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do proce
aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a fim de cumprir o 
calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direç
Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas,
gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condi
na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e apren
reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor
atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de intervenção pedag
acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré
de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, responsabilizando

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar da avaliação institucional, conforme 
orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho definida para o cargo e comparecer na
horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e seu afastamento por motivo de 
licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; Utilizar o

zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. Executar outras atribuições 
compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior. 

Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma 
coletiva e aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em co
Proposta Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em consonância com a 
Proposta Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na pro

o do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o nível de 
qualidade do ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e
diversificadas de modo a garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooper
do conhecimento pelo aluno; Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas diversificadas 
de avaliação, previstas no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperaç
estudos para os alunos, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Participar do processo de 
avaliação educacional dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou

ificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional 
Especializado, se necessário; Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao m
processo ensino e aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fiz
cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção e pela 
Secretaria Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de d
étnicas, de gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condições para a 
permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no proce

contros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional 
Especializado e dos profissionais que atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modific

ca; Estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré
Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, res
pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadan
escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Cumprir suas 

as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, 
ria Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica 

os disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articula
escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do pr
Dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da 
prática profissional e educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos n
estabelecimento de ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e promover 
relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar
avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho definida para o cargo e 
comparecer na unidade escolar nas horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos 

nto por motivo de licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de tr
Utilizar os equipamentos e materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabel
Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior. 

Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma 
aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância c
Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em consonância com a Proposta 
Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta ped
para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o nível de qualidade do 
ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e estratégias 

rticipação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão crítica do conhecimento pelo 
aluno; Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas diversificadas de avalia
no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de estud
estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Participar do processo de avaliação educacional dos 
alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador pedagógico, c
identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado, se necessário; 
Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do proce

conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a fim de cumprir o 
calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direç

al de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas,
gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condi
na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e apren
reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional Especializado e dos profissionais que 
atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de intervenção pedag

ra, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré-Conselhos e Conselhos de Classe, na busca 
de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, responsabilizando-se pelas informações prestadas e decisões 

Realização: 
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r da avaliação institucional, conforme 
orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho definida para o cargo e comparecer na unidade escolar nas 

diretor, os atrasos e faltas eventuais e seu afastamento por motivo de 
licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; Utilizar os equipamentos e 

zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. Executar outras atribuições 

a Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma 
coletiva e aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância com 

juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em consonância com a 
Proposta Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta pedagógica e 

o do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o nível de 
qualidade do ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e estratégias 
diversificadas de modo a garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão crítica 

se de instrumentos e formas diversificadas 
de avaliação, previstas no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de 

adas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Participar do processo de 
avaliação educacional dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador 

ificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional 
Especializado, se necessário; Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do 
processo ensino e aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a fim de 

s, sempre que convocado pela direção e pela 
Secretaria Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas, 

o sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condições para a 
permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e 

contros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional 
Especializado e dos profissionais que atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de 

ca; Estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré-
Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, responsabilizando-se 
pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à 
escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e horas-atividade 

ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Cumprir suas 
as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, 

ria Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica 
os disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; 
e do Adolescente, como princípios da 

prática profissional e educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica do 
de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e promover 

relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar da 
Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho definida para o cargo e 

comparecer na unidade escolar nas horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e 
nto por motivo de licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; 

Utilizar os equipamentos e materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. 

Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma coletiva e 
aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância com Proposta 

dáticos, em consonância com a Proposta 
Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta pedagógica e curricular 

lecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o nível de qualidade do 
ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e estratégias diversificadas de modo a 

rticipação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão crítica do conhecimento pelo 
se de instrumentos e formas diversificadas de avaliação, previstas 

no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de estudos para os alunos, 
Participar do processo de avaliação educacional dos 

alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador pedagógico, com vistas à 
sterior encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado, se necessário; 

Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do processo ensino e 
conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a fim de cumprir o 

calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção e pela Secretaria 
al de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas, étnicas, de 

gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno 
na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e aprendizagem; Participar de 

de Atendimento Educacional Especializado e dos profissionais que 
atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de intervenção pedagógica; Estimular o 

Conselhos e Conselhos de Classe, na busca 
se pelas informações prestadas e decisões 
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tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectua
pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualq
equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissiona
as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, conforme determinações da
Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de 
disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da escola 
comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; Dar cumprimento aos 
preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da pr
educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica do 
ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e prom
trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar da avaliação inst
orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada 
horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e seu afastamen
licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; Utilizar os equipamentos e 
materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. Executar 
compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior.

• PROFESSOR PII – PORTUGUÊS: Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma 
coletiva e aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a 
Proposta Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos,
Proposta Pedagógica da unidade escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta pedagógica e 
curricular para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo par
qualidade do ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e
diversificadas de modo a garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trab
do conhecimento pelo aluno; Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando
de avaliação, previstas no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógic
estudos para os alunos, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Part
avaliação educacional dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador 
pedagógico, com vistas à identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendim
Especializado, se necessário; Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor des
processo ensino e aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, qua
cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado 
Secretaria Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorr
étnicas, de gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de 
permanência do aluno na escola, respeitando a d
aprendizagem; Participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educac
Especializado e dos profissionais que atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de 
intervenção pedagógica; Estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participa
Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, res
pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela fr
escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica; Cumprir o calendári
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento prof
horas-atividade no âmbito escolar, dedicando-as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, 
conforme determinações da Secretaria Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da
e secretaria escolar, deixando-os disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvi
Dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, c
prática profissional e educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e 
estabelecimento de ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter 
relacionamento cooperativo de trabalho com seus colega
avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho def
comparecer na unidade escolar nas horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e 
seu afastamento por motivo de licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua j
Utilizar os equipamentos e materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelec
Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior.

• PSICÓLOGO CLÍNICO: Proceder a exames de pessoas que apresentam problemas de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos. 
Diagnosticar e tratar empregando técnicas psicológicas adequadas a cada caso. Possibilitar a orientação, seleção e treinament
Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o pa
ficha de atendimento, aplicando testes. Executar outras tarefas correlatas. 

• PSICOPEDAGOGO: Realizar intervenção psicopedagógica, visando a solução dos problemas de aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a 
instituição de ensino público municipal; realização de diagnóstico e intervenção psicopedagógica, mediante a utilização de in
próprios de Psicopedagogia; realizar diagnóstico e intervenção das dificuldades de aprendizagem dos estudantes encaminhados p
e órgãos públicos; utilização de métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que 
intervenção relacionadas com a aprendizagem; orientar pais e professores na condução das ações propostas aos estudantes com d
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s quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectua
pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualq
equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e horas-atividade estabelecidos, além de participar integralmente 
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Cumprir suas horas-atividade no âmbito escolar, dedicando
as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, conforme determinações da
Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica e secretaria escolar, deixando
disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da escola 

pel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; Dar cumprimento aos 
preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da pr

ucativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica do 
ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e prom
trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar da avaliação inst
orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho definida para o cargo e comparecer na unidade escolar nas 
horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e seu afastamen

s aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; Utilizar os equipamentos e 
materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. Executar 

m a natureza do cargo, mediante determinação superior. 

Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma 
coletiva e aprovada pelo Conselho Escolar; Elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância com 
Proposta Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos,

e escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta pedagógica e 
curricular para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo par
qualidade do ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e
diversificadas de modo a garantir o envolvimento e a participação dos alunos, a iniciativa, a investigação, o trabalho cooperativo e a apreensão crítica 
do conhecimento pelo aluno; Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de instrumentos e formas diversificadas 
de avaliação, previstas no Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de 
estudos para os alunos, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Part

com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador 
pedagógico, com vistas à identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendim

zado, se necessário; Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor des
processo ensino e aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, qua
cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado 
Secretaria Municipal de Educação; Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas, 
étnicas, de gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de 
permanência do aluno na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e 
aprendizagem; Participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educac

is que atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de 
intervenção pedagógica; Estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participa
Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, res
pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela fr
escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica; Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento prof

as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, 
conforme determinações da Secretaria Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da

os disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvi
Dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, c
prática profissional e educativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter 
relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar da 
avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho def

scolar nas horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e 
seu afastamento por motivo de licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua j
Utilizar os equipamentos e materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelec
Executar outras atribuições compatíveis com a natureza do cargo, mediante determinação superior. 

Proceder a exames de pessoas que apresentam problemas de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos. 
Diagnosticar e tratar empregando técnicas psicológicas adequadas a cada caso. Possibilitar a orientação, seleção e treinament
Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o pa
ficha de atendimento, aplicando testes. Executar outras tarefas correlatas.  

Realizar intervenção psicopedagógica, visando a solução dos problemas de aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a 
instituição de ensino público municipal; realização de diagnóstico e intervenção psicopedagógica, mediante a utilização de in
próprios de Psicopedagogia; realizar diagnóstico e intervenção das dificuldades de aprendizagem dos estudantes encaminhados p
e órgãos públicos; utilização de métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a 
intervenção relacionadas com a aprendizagem; orientar pais e professores na condução das ações propostas aos estudantes com d
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s quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer irregularidade à 

atividade estabelecidos, além de participar integralmente 
atividade no âmbito escolar, dedicando-

as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, conforme determinações da Secretaria 
Classe, conforme orientação da equipe pedagógica e secretaria escolar, deixando-os 

disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da escola com as famílias e a 
pel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; Dar cumprimento aos 

preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da prática profissional e 
ucativa; Participar, com a equipe pedagógica, da análise e definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica do estabelecimento de 

ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e promover relacionamento cooperativo de 
trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar da avaliação institucional, conforme 

de trabalho definida para o cargo e comparecer na unidade escolar nas 
horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e seu afastamento por motivo de 

s aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; Utilizar os equipamentos e 
materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. Executar outras atribuições 

Participar da elaboração, implementação e avaliação da Proposta Pedagógica da unidade escolar, construída de forma 
equipe pedagógica, a Proposta Curricular da unidade escolar, em consonância com 

Proposta Pedagógica; Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em consonância com a 
e escolar; Elaborar seu Plano de Trabalho Docente buscando atingir os objetivos definidos na proposta pedagógica e 

curricular para o ano do ciclo e/ou áreas do conhecimento; Cumprir as ações estabelecidas no Plano de Metas, contribuindo para elevar o nível de 
qualidade do ensino da unidade escolar; Desenvolver as atividades nos diferentes espaços escolares, utilizando metodologias e estratégias 

alho cooperativo e a apreensão crítica 
se de instrumentos e formas diversificadas 

a da unidade escolar; Realizar as atividades de recuperação concomitante de 
estudos para os alunos, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e aprendizagem, no decorrer do período letivo; Participar do processo de 

com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo ou coordenador 
pedagógico, com vistas à identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional 

zado, se necessário; Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do 
processo ensino e aprendizagem; Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos alunos, quando se fizer necessário, a fim de 
cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno; Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção e pela 

a tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas, 
étnicas, de gênero e orientação sexual, de credo, ideologia, condição sociocultural, entre outras; Viabilizar a igualdade de condições para a 

iversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno, no processo de ensino e 
aprendizagem; Participar de reuniões e encontros para planejamento e acompanhamento, junto ao professor de Atendimento Educacional 

is que atuam na Educação Integral/Programa Mais Educação, a fim de realizar ajustes ou modificações no processo de 
intervenção pedagógica; Estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, cultura, pesquisa e criação artística; Participar ativamente dos Pré-
Conselhos e Conselhos de Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo educacional, responsabilizando-se 
pelas informações prestadas e decisões tomadas, as quais serão registradas e assinadas em Ata; Propiciar ao aluno a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania; Zelar pela frequência do aluno à 

o escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula e horas-atividade 
estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Cumprir suas 

as a estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes, sob orientação da equipe pedagógica, 
conforme determinações da Secretaria Municipal de Educação; Manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da equipe pedagógica 

os disponíveis no estabelecimento de ensino; Participar do planejamento e da realização das atividades de articulação da 
escola com as famílias e a comunidade; Desempenhar o papel de Professor Referência, contribuindo para o desenvolvimento do processo educativo; 
Dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como princípios da 

definição de projetos a serem inseridos na Proposta Pedagógica do 
estabelecimento de ensino; Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Manter e promover 

s, com alunos, com pais e com os demais segmentos da comunidade escolar; Participar da 
avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; Cumprir a jornada de trabalho definida para o cargo e 

scolar nas horas extraordinárias, quando convocado; Comunicar com antecedência ao diretor, os atrasos e faltas eventuais e 
seu afastamento por motivo de licença; Manter assiduidade e pontualidade às aulas e demais atividades correspondentes a sua jornada de trabalho; 
Utilizar os equipamentos e materiais didáticos disponíveis na escola, zelando pela sua conservação e permanência no estabelecimento de ensino. 

Proceder a exames de pessoas que apresentam problemas de comportamento familiar ou social ou distúrbios psíquicos. 
Diagnosticar e tratar empregando técnicas psicológicas adequadas a cada caso. Possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional. 
Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e de outra espécie que atuam sobre o indivíduo, entrevistando o paciente, consultando sua 

Realizar intervenção psicopedagógica, visando a solução dos problemas de aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a 
instituição de ensino público municipal; realização de diagnóstico e intervenção psicopedagógica, mediante a utilização de instrumentos e técnicas 
próprios de Psicopedagogia; realizar diagnóstico e intervenção das dificuldades de aprendizagem dos estudantes encaminhados pelas escolas, creches 

tenham por finalidade a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a 
intervenção relacionadas com a aprendizagem; orientar pais e professores na condução das ações propostas aos estudantes com dificuldades de 
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aprendizagem, adequando-a individualmente; identifica
social e fazer as orientações e encaminhamentos necessários; participar de equipe multiprofissional em diagnóstico e interven
aprendizagem em adultos da comunidade; consultoria e assessoria psicopedagógicas, objetivando a identificação, a compreensão e a análise dos 
problemas no processo de aprendizagem; apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos espaços institucionais; supervisão 
trabalhos teóricos e práticos de Psicopedagogia; orientação, coordenação e supervisão de cursos de Psicopedagogia; projeção, 
pesquisas psicopedagógicas. cumprir demais objetivos afins.

• SERVENTE ESCOLAR: Trabalho de limpeza, conservação, arrumação de locais, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, áreas. Servir e preparar 
lanches e similares, zelar pela conservação e higiene do local e utensílios sob sua guarda; Preparar alimentos a serem servid
controle de estoque de alimentos, de sua arrumação e armazenamento; Cuidar da inovação do cardápio; Participar de atividades 
colaborando e assistindo a direção e professores, dentro de sua área de competência. 

• SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 
socioassistenciais e legislações relacionadas a seguimentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiê
Conhecer da rede socioassistencial, das Políticas Públicas e Órgãos de Defesa de Direitos; Ter conhecimentos e habilidade par
famílias/indivíduos; Elaborar o PIA junto às famílias/indivíduos; Trabalhar em equipe interdiscipli
Socioeducativa em Meio Aberto (LA e PSC). 

• SUPERVISOR PEDAGÓGICO: Coordenar a construção coletiva e a efetivação da Proposta Pedagógica Curricular do estabelecimento de ensino, a partir das 
políticas educacionais da Secretaria Municipal de Educação; Orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente tendo em vista a
proposta pedagógica e as diretrizes da SEMEESP, garantindo a articulação entre as atividades do Ensino Regular e da Educação 
com os professores  os temas e conteúdos do trabalho escolar, tendo em vista as discussões sobre a reorientação do currículo 
realidade da escola e as características dos educandos em cada tempo humano; Organizar a d
de desempenho dos educadores; Promover e coordenar reuniões pedagógicas para análise dos resultados das avaliações internas e
no coletivo  propostas de intervenção imediata; Par
de ensino, que tenham como finalidade a realização e o aprimoramento do trabalho pedagógico; Organizar, junto à direção da es
Pré-Conselhos e dos Conselhos de Classe, de forma a garantir um processo coletivo de reflexão
estabelecimento de ensino; Coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção decorrentes das decis
Classe; Prover meios para recuperação dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, organizando junto com os profes
ações de intervenção em tempo hábil; Subsidiar o aprimoramento teórico
promovendo estudos sistemáticos, trocas de experiência, debates e oficinas pedagógicas; Liderar o processo de construção e im
inovações pedagógicas, propiciando a elaboração de materiais didático
desenvolvimento das práticas pedagógicas;.Planejar e organizar os encontros destinados ao planejamento, à formação, à avaliaç
desenvolvimento profissional, de maneira a garantir 
aproveitamento escolar de forma a desencadear um processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com vist
aprendizagem de todos os alunos; Coordenar junto com o diretor, o processo coletivo de elaboração e atualização do Regimento Escolar, garantindo a 
participação  de toda a comunidade escolar; Participar do Conselho Escolar, enquanto representante do seu segmento, subsidian
metodologicamente as discussões e reflexões acerca da organização e efetivação do trabalho pedagógico; Orientar e acompanhar 
conservação e utilização dos livros e demais materiais pedagógicos, no estabelecimento de ensino, fornecidos p
Desenvolvimento da Educação/MEC – FNDE; Coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção de materiais, equipamentos 
e/ou livros de uso didático-pedagógico, a partir da proposta pedagógica da unidade escolar; Pa
estabelecimento de ensino, assim como do processo de aquisição de livros, revistas, fomentando ações e projetos de incentivo 
avaliar as atividades desenvolvidas nos laboratórios de i
e de sua participação nos diversos momentos e órgãos colegiados da escola; Acompanhar os estagiários das instituições de ensi
a serem desenvolvidas no estabelecimento de ensino; Promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de 
discriminação, preconceito e exclusão social; Coordenar reuniões com o corpo docente para planejamento, troca de experiência 
propostos pelos professores, a serem anexados na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Acompanhar o processo de avaliação i
externa da unidade escolar, para reflexão dos resultados, junto à comunidade escolar, visando ao aprimor
coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático
reclassificação, adaptação e progressão parcial, conforme legislação em 
dias e  as horas letivas, do plano de trabalho, dos estudos de recuperação, bem como as reposições desses dias, horas e conte
se fizer necessário; Acompanhar e apoiar o corpo docente na realização dos registros pertinentes ao desenvolvimento do processo ensino
aprendizagem, visando os Diários de  Classe periodicamente; Organizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno, p
pedagógicas; Coordenar e acompanhar o processo de avaliação educacional dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, visando 
encaminhamento ao serviço de Atendimento Educacional Especializado, se necessário; Orientar e acompanhar o desenvolvimento es
com necessidades educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares e no processo de inclusão 
contato com os professores do serviço de Atendimento Educacional Especializado, alunos com necessidades educ
de informações e trocas de experiências, visando à articulação do trabalho pedagógico entre educação especial e ensino regula
relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, alunos, pais e demais
pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Elaborar seu Plano de Ação no início de cada ano e entrega
acompanhamento e avaliação no final de cada ano; Envol
continuidade da ação educativa na família; Implementar atividades de articulação com a comunidade escolar  e informação aos p
e o desenvolvimento dos educandos. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. Executar outras atribuições compatíveis com a 
natureza do cargo, mediante determinação superior.

• TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Desenvolver procedimentos de saúde pública em geral, mediante orien
a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS da esfera estadual e fe
no Município, incluindo a eSF – equipe de Saúde da Família
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a individualmente; identificar alunos com produções escolares inadequadas à sua faixa etária, nos âmbitos cognitivo e 
social e fazer as orientações e encaminhamentos necessários; participar de equipe multiprofissional em diagnóstico e interven

ultos da comunidade; consultoria e assessoria psicopedagógicas, objetivando a identificação, a compreensão e a análise dos 
problemas no processo de aprendizagem; apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos espaços institucionais; supervisão 
trabalhos teóricos e práticos de Psicopedagogia; orientação, coordenação e supervisão de cursos de Psicopedagogia; projeção, 
pesquisas psicopedagógicas. cumprir demais objetivos afins. 

eza, conservação, arrumação de locais, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, áreas. Servir e preparar 
lanches e similares, zelar pela conservação e higiene do local e utensílios sob sua guarda; Preparar alimentos a serem servid
controle de estoque de alimentos, de sua arrumação e armazenamento; Cuidar da inovação do cardápio; Participar de atividades 
colaborando e assistindo a direção e professores, dentro de sua área de competência.  

SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – LA/PSC: Conhecer a legislação referente à Política de Assistência Social, direitos 
socioassistenciais e legislações relacionadas a seguimentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiê
Conhecer da rede socioassistencial, das Políticas Públicas e Órgãos de Defesa de Direitos; Ter conhecimentos e habilidade par
famílias/indivíduos; Elaborar o PIA junto às famílias/indivíduos; Trabalhar em equipe interdisciplinar; Possuir conhecimentos e experiência em Medida 

Coordenar a construção coletiva e a efetivação da Proposta Pedagógica Curricular do estabelecimento de ensino, a partir das 
ionais da Secretaria Municipal de Educação; Orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente tendo em vista a

proposta pedagógica e as diretrizes da SEMEESP, garantindo a articulação entre as atividades do Ensino Regular e da Educação 
com os professores  os temas e conteúdos do trabalho escolar, tendo em vista as discussões sobre a reorientação do currículo 
realidade da escola e as características dos educandos em cada tempo humano; Organizar a distribuição de turmas de acordo com o perfil e a avaliação 
de desempenho dos educadores; Promover e coordenar reuniões pedagógicas para análise dos resultados das avaliações internas e
no coletivo  propostas de intervenção imediata; Participar da elaboração de propostas de formação continuada dos profissionais do estabelecimento 
de ensino, que tenham como finalidade a realização e o aprimoramento do trabalho pedagógico; Organizar, junto à direção da es

e dos Conselhos de Classe, de forma a garantir um processo coletivo de reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico desenvolvido no 
estabelecimento de ensino; Coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção decorrentes das decis
Classe; Prover meios para recuperação dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, organizando junto com os profes
ações de intervenção em tempo hábil; Subsidiar o aprimoramento teórico-metodológico do coletivo de professores do estabelecimento de ensino, 
promovendo estudos sistemáticos, trocas de experiência, debates e oficinas pedagógicas; Liderar o processo de construção e im
inovações pedagógicas, propiciando a elaboração de materiais didáticos alternativos, disponibilizando-os aos docentes como subsídios para o 
desenvolvimento das práticas pedagógicas;.Planejar e organizar os encontros destinados ao planejamento, à formação, à avaliaç
desenvolvimento profissional, de maneira a garantir que esse espaço-tempo seja de efetivo trabalho pedagógico; Proceder à análise dos dados do 
aproveitamento escolar de forma a desencadear um processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com vist

alunos; Coordenar junto com o diretor, o processo coletivo de elaboração e atualização do Regimento Escolar, garantindo a 
participação  de toda a comunidade escolar; Participar do Conselho Escolar, enquanto representante do seu segmento, subsidian
metodologicamente as discussões e reflexões acerca da organização e efetivação do trabalho pedagógico; Orientar e acompanhar 
conservação e utilização dos livros e demais materiais pedagógicos, no estabelecimento de ensino, fornecidos p

FNDE; Coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção de materiais, equipamentos 
pedagógico, a partir da proposta pedagógica da unidade escolar; Participar da organização pedagógica da biblioteca do 

estabelecimento de ensino, assim como do processo de aquisição de livros, revistas, fomentando ações e projetos de incentivo 
avaliar as atividades desenvolvidas nos laboratórios de informática e salas de recursos; Promover o desenvolvimento da representatividade dos alunos 
e de sua participação nos diversos momentos e órgãos colegiados da escola; Acompanhar os estagiários das instituições de ensi

lvidas no estabelecimento de ensino; Promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de 
discriminação, preconceito e exclusão social; Coordenar reuniões com o corpo docente para planejamento, troca de experiência 
propostos pelos professores, a serem anexados na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Acompanhar o processo de avaliação i
externa da unidade escolar, para reflexão dos resultados, junto à comunidade escolar, visando ao aprimoramento do trabalho  pedagógico; Orientar, 
coordenar e acompanhar a efetivação de procedimentos didático-pedagógicos referentes à avaliação processual e aos processos de classificação, 
reclassificação, adaptação e progressão parcial, conforme legislação em vigor; Organizar e acompanhar, juntamente com a direção, o cumprimento dos 
dias e  as horas letivas, do plano de trabalho, dos estudos de recuperação, bem como as reposições desses dias, horas e conte

apoiar o corpo docente na realização dos registros pertinentes ao desenvolvimento do processo ensino
aprendizagem, visando os Diários de  Classe periodicamente; Organizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno, p

denar e acompanhar o processo de avaliação educacional dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, visando 
encaminhamento ao serviço de Atendimento Educacional Especializado, se necessário; Orientar e acompanhar o desenvolvimento es
com necessidades educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares e no processo de inclusão 
contato com os professores do serviço de Atendimento Educacional Especializado, alunos com necessidades educ
de informações e trocas de experiências, visando à articulação do trabalho pedagógico entre educação especial e ensino regula
relacionamento cooperativo de trabalho com colegas, alunos, pais e demais segmentos da comunidade escolar; Zelar pelo sigilo de informações 
pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Elaborar seu Plano de Ação no início de cada ano e entrega
acompanhamento e avaliação no final de cada ano; Envolver as famílias no processo educativo, visando a melhoria da qualidade do ensino e à 
continuidade da ação educativa na família; Implementar atividades de articulação com a comunidade escolar  e informação aos p

educandos. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. Executar outras atribuições compatíveis com a 
natureza do cargo, mediante determinação superior. 

Desenvolver procedimentos de saúde pública em geral, mediante orientação do profissional médico e do enfermeiro; integrar 
a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS da esfera estadual e fe

equipe de Saúde da Família; participar das atividades de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde ou unidade de 

Realização: 
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r alunos com produções escolares inadequadas à sua faixa etária, nos âmbitos cognitivo e 
social e fazer as orientações e encaminhamentos necessários; participar de equipe multiprofissional em diagnóstico e intervenção das dificuldades de 

ultos da comunidade; consultoria e assessoria psicopedagógicas, objetivando a identificação, a compreensão e a análise dos 
problemas no processo de aprendizagem; apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos espaços institucionais; supervisão de profissionais em 
trabalhos teóricos e práticos de Psicopedagogia; orientação, coordenação e supervisão de cursos de Psicopedagogia; projeção, direção ou realização de 

eza, conservação, arrumação de locais, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, áreas. Servir e preparar 
lanches e similares, zelar pela conservação e higiene do local e utensílios sob sua guarda; Preparar alimentos a serem servidos na escola; Cuidar do 
controle de estoque de alimentos, de sua arrumação e armazenamento; Cuidar da inovação do cardápio; Participar de atividades educacionais, 

Conhecer a legislação referente à Política de Assistência Social, direitos 
socioassistenciais e legislações relacionadas a seguimentos específicos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, etc); 
Conhecer da rede socioassistencial, das Políticas Públicas e Órgãos de Defesa de Direitos; Ter conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das 

nar; Possuir conhecimentos e experiência em Medida 

Coordenar a construção coletiva e a efetivação da Proposta Pedagógica Curricular do estabelecimento de ensino, a partir das 
ionais da Secretaria Municipal de Educação; Orientar o processo de elaboração dos Planos de Trabalho Docente tendo em vista a 

proposta pedagógica e as diretrizes da SEMEESP, garantindo a articulação entre as atividades do Ensino Regular e da Educação Integral; Definir  junto 
com os professores  os temas e conteúdos do trabalho escolar, tendo em vista as discussões sobre a reorientação do currículo da rede, os PCN’s, a 

istribuição de turmas de acordo com o perfil e a avaliação 
de desempenho dos educadores; Promover e coordenar reuniões pedagógicas para análise dos resultados das avaliações internas e externas, definindo 

ticipar da elaboração de propostas de formação continuada dos profissionais do estabelecimento 
de ensino, que tenham como finalidade a realização e o aprimoramento do trabalho pedagógico; Organizar, junto à direção da escola, a realização dos 

ação sobre o trabalho pedagógico desenvolvido no 
estabelecimento de ensino; Coordenar a elaboração e acompanhar a efetivação de propostas de intervenção decorrentes das decisões do Conselho de 
Classe; Prover meios para recuperação dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, organizando junto com os professores atividades e 

o de professores do estabelecimento de ensino, 
promovendo estudos sistemáticos, trocas de experiência, debates e oficinas pedagógicas; Liderar o processo de construção e implementação de 

os aos docentes como subsídios para o 
desenvolvimento das práticas pedagógicas;.Planejar e organizar os encontros destinados ao planejamento, à formação, à avaliação e ao 

tempo seja de efetivo trabalho pedagógico; Proceder à análise dos dados do 
aproveitamento escolar de forma a desencadear um processo de reflexão sobre esses dados, junto à comunidade escolar, com vistas a promover a 

alunos; Coordenar junto com o diretor, o processo coletivo de elaboração e atualização do Regimento Escolar, garantindo a 
participação  de toda a comunidade escolar; Participar do Conselho Escolar, enquanto representante do seu segmento, subsidiando teórica e 
metodologicamente as discussões e reflexões acerca da organização e efetivação do trabalho pedagógico; Orientar e acompanhar a distribuição, 
conservação e utilização dos livros e demais materiais pedagógicos, no estabelecimento de ensino, fornecidos pelo Fundo Nacional de 

FNDE; Coordenar a elaboração de critérios para aquisição, empréstimo e seleção de materiais, equipamentos 
rticipar da organização pedagógica da biblioteca do 

estabelecimento de ensino, assim como do processo de aquisição de livros, revistas, fomentando ações e projetos de incentivo à leitura; Orientar e 
nformática e salas de recursos; Promover o desenvolvimento da representatividade dos alunos 

e de sua participação nos diversos momentos e órgãos colegiados da escola; Acompanhar os estagiários das instituições de ensino quanto às atividades 
lvidas no estabelecimento de ensino; Promover a construção de estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de 

discriminação, preconceito e exclusão social; Coordenar reuniões com o corpo docente para planejamento, troca de experiência e análise de projetos 
propostos pelos professores, a serem anexados na Proposta Pedagógica da unidade escolar; Acompanhar o processo de avaliação institucional e 

amento do trabalho  pedagógico; Orientar, 
pedagógicos referentes à avaliação processual e aos processos de classificação, 

vigor; Organizar e acompanhar, juntamente com a direção, o cumprimento dos 
dias e  as horas letivas, do plano de trabalho, dos estudos de recuperação, bem como as reposições desses dias, horas e conteúdos oferecidos quando 

apoiar o corpo docente na realização dos registros pertinentes ao desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem, visando os Diários de  Classe periodicamente; Organizar registros de acompanhamento da vida escolar do aluno, para medidas 

denar e acompanhar o processo de avaliação educacional dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, visando 
encaminhamento ao serviço de Atendimento Educacional Especializado, se necessário; Orientar e acompanhar o desenvolvimento escolar dos alunos 
com necessidades educativas especiais, nos aspectos pedagógicos, adaptações físicas e curriculares e no processo de inclusão na escola; Manter 
contato com os professores do serviço de Atendimento Educacional Especializado, alunos com necessidades educacionais especiais, para intercâmbio 
de informações e trocas de experiências, visando à articulação do trabalho pedagógico entre educação especial e ensino regular; Manter e promover 

segmentos da comunidade escolar; Zelar pelo sigilo de informações 
pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; Elaborar seu Plano de Ação no início de cada ano e entrega-lo à direção para 

ver as famílias no processo educativo, visando a melhoria da qualidade do ensino e à 
continuidade da ação educativa na família; Implementar atividades de articulação com a comunidade escolar  e informação aos pais sobre a frequência 

educandos. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar. Executar outras atribuições compatíveis com a 

tação do profissional médico e do enfermeiro; integrar 
a equipe de saúde do Município, atuando na saúde preventiva e em programas de saúde integrados ao SUS da esfera estadual e federal em execução 

; participar das atividades de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde ou unidade de 
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sua lotação; desenvolver, sob supervisão, programas de saúde pública no Município, bem como de campanhas de mesma natureza; o
dados sobre o quadro sanitário municipal, com destaque para os que se relacionarem aos atendimentos e programas efetuados pelo Município; 
remeter relatórios, formulários e outros documentos de rotina para órgãos internos da Administração Municipal ou externos a e
domiciliares de conformidade com os programas de saúde em execução; orientar e treinar os agentes que participam dos diversos
do Município; realizar pesquisas de interesses da saúde pública e dos programas em andamento ou a serem im
orientar os funcionários que trabalham nas Campanhas de Vacinação; zelar pelo patrimônio e controle os estoques de materiais 

responsabilidade; cumprir demais objetivos afins.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PITANGUI/ MG 

CONCURSO PÚBLICO- EDITAL Nº 01/2019 

sua lotação; desenvolver, sob supervisão, programas de saúde pública no Município, bem como de campanhas de mesma natureza; o
nitário municipal, com destaque para os que se relacionarem aos atendimentos e programas efetuados pelo Município; 

remeter relatórios, formulários e outros documentos de rotina para órgãos internos da Administração Municipal ou externos a e
domiciliares de conformidade com os programas de saúde em execução; orientar e treinar os agentes que participam dos diversos
do Município; realizar pesquisas de interesses da saúde pública e dos programas em andamento ou a serem im
orientar os funcionários que trabalham nas Campanhas de Vacinação; zelar pelo patrimônio e controle os estoques de materiais 

responsabilidade; cumprir demais objetivos afins..  

Realização: 
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sua lotação; desenvolver, sob supervisão, programas de saúde pública no Município, bem como de campanhas de mesma natureza; obter ou produzir 
nitário municipal, com destaque para os que se relacionarem aos atendimentos e programas efetuados pelo Município; 

remeter relatórios, formulários e outros documentos de rotina para órgãos internos da Administração Municipal ou externos a ela; realizar visitas 
domiciliares de conformidade com os programas de saúde em execução; orientar e treinar os agentes que participam dos diversos programas de saúde 
do Município; realizar pesquisas de interesses da saúde pública e dos programas em andamento ou a serem implantados; ajudar na divulgação e 
orientar os funcionários que trabalham nas Campanhas de Vacinação; zelar pelo patrimônio e controle os estoques de materiais sob sua 
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PROGRAMA DE PROVA PARA AS 

 
CARGOS: Ensino Elementar/Fundamental 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS (BRAÇAL); AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; MOTORISTA D; OPERADOR DE MÁQUINAS; SERVENTE ESCOLAR
 
CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
 
PORTUGUÊS: 
Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, receitas, 
charges, bilhetes, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, provérbios, contos...); Encontros vocálicos e consonantais; Divisão
silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivos, pronome, preposição, verbo, advérbio...) e suas flexões, 
classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; Alfabeto; Novo acordo ortográfico. 
 
 
MATEMÁTICA: 
Conjuntos (noção, igualdade desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção). Números 
naturais. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Sistema de numeração decimal. Sistema 
monetário brasileiro. Sentenças matemáticas. Fraçõ
superfície, volume, massa, capacidade e tempo
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e 
tecnológicas. Meio ambiente.  
 
 
ESPECÍFICA PARA MOTORISTA D: 
Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; Noções básicas de: 
mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veícul
funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, 
etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; 
Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do CONTRAN. 
 
 
ESPECÍFICA PARA OPERADOR DE MÁQUINAS: 
Legislação de Trânsito; Sinalização; Direção Defensiva; Primeiros Socorros ou Su
Ambiente; Noções Básicas de Mecânica, Operação e Manutenção Preventiva dos Equipamentos leves e pesados, tais como: 
Trator Agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira e Retroescavadeira; Conhecimento de Sistema de Funcionamento dos 
Componentes dos Equipamentos como: Leitura do Painel, Alavancas, Nível de Óleo, de Água, Condições de Freio, Pneus, etc; 
Diagnósticos de Falhas de Funcionamento dos Equipamentos. 

 
 
CARGOS: Ensino Médio/Superior 
 
ADVOGADO; AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II; AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
FISIOTERAPEUTA; FONOAUDIÓLOGO; MÉDICO VETERINÁRIO; 
EDUCAÇÃO FÍSICA; PROFESSOR PII – INGLÊS; PROFESSOR PII 
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – LA/PSC; SUPERVISOR PEDAGÓGICO
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ANEXO IV 

PROGRAMA DE PROVA PARA AS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

AUXILIAR DE SERVIÇOS (BRAÇAL); AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; MOTORISTA D; OPERADOR DE MÁQUINAS; SERVENTE ESCOLAR

Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, receitas, 
charges, bilhetes, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, provérbios, contos...); Encontros vocálicos e consonantais; Divisão

Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivos, pronome, preposição, verbo, advérbio...) e suas flexões, 
classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; Alfabeto; Novo acordo ortográfico.  

desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção). Números 
naturais. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Sistema de numeração decimal. Sistema 
monetário brasileiro. Sentenças matemáticas. Frações. Números decimais. Porcentagem. Problemas. Medidas: comprimento, 
superfície, volume, massa, capacidade e tempo.  

Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro,
televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e 

Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; Noções básicas de: 
mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de veículos; Conhecimento de sistema de 
funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, 
etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; 

Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do CONTRAN. 

Legislação de Trânsito; Sinalização; Direção Defensiva; Primeiros Socorros ou Suporte Básico de Vida; Cidadania e Meio 
Noções Básicas de Mecânica, Operação e Manutenção Preventiva dos Equipamentos leves e pesados, tais como: 

Trator Agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira e Retroescavadeira; Conhecimento de Sistema de Funcionamento dos 
eitura do Painel, Alavancas, Nível de Óleo, de Água, Condições de Freio, Pneus, etc; 

Diagnósticos de Falhas de Funcionamento dos Equipamentos.  

; AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS; AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL; BIBLIOTECÁRIO; ENFERMEIRO II; ENGENHEIRO CIVIL;

; MÉDICO VETERINÁRIO; NUTRICIONISTA; ODONTÓLOGO; PEDAGOGO; PROFESSOR PI; 
PROFESSOR PII – PORTUGUÊS; PSICÓLOGO CLÍNICO; PSICOPEDAGOGO

SUPERVISOR PEDAGÓGICO; TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

Realização: 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS (BRAÇAL); AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS; MOTORISTA D; OPERADOR DE MÁQUINAS; SERVENTE ESCOLAR. 

Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, receitas, 
charges, bilhetes, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, provérbios, contos...); Encontros vocálicos e consonantais; Divisão 

Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivos, pronome, preposição, verbo, advérbio...) e suas flexões, 

desigualdade, tipos, pertence e não pertence, subconjuntos, união e interseção). Números 
naturais. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). Sistema de numeração decimal. Sistema 

es. Números decimais. Porcentagem. Problemas. Medidas: comprimento, 

Política e Economia nacionais. Sociedade e costumes nacionais (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, 
televisão, educação, saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia nacionais. Descobertas e inovações científicas e 

Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos; Noções básicas de: 
os; Conhecimento de sistema de 

funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, 
etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; Código de Trânsito 

Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do CONTRAN.  

porte Básico de Vida; Cidadania e Meio 
Noções Básicas de Mecânica, Operação e Manutenção Preventiva dos Equipamentos leves e pesados, tais como: 

Trator Agrícola, Motoniveladora, Pá Carregadeira e Retroescavadeira; Conhecimento de Sistema de Funcionamento dos 
eitura do Painel, Alavancas, Nível de Óleo, de Água, Condições de Freio, Pneus, etc; 

SERVIÇOS ESCOLARES; ASSISTENTE SOCIAL; 
ENGENHEIRO CIVIL; FISCAL MUNICIPAL; 

; PROFESSOR PI; PROFESSOR PII – 
PSICOPEDAGOGO; SUPERVISOR DE MEDIDAS 
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO 
 
PORTUGUÊS: 
Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, charges, 
notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, anúncios, artigos científicos e de opinião...); Classes 
palavras (flexões, classificações e emprego); Pontuação (classificação e emprego); 
essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração); 
(classificações); Orações reduzidas; Concordância verbal e nominal; 
Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Pontuação; N
 
 
MATEMÁTICA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ADMINISTRATIVO II, AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, 
Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um 
número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com 
números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema 
Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas
regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: 
Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. R
proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros 
simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e 
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função 
quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, 
cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. 
 
 
LEGISLAÇÃO ADVOGADO, ASSISTENTE SOCIAL, 
MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO
INGLÊS, PROFESSOR PII – PORTUGUÊS, PSICÓLOGO CLÍNICO
– LA/PSC E SUPERVISOR PEDAGÓGICO: 
Lei Orgânica Municipal; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pitangui (instituído pela Lei nº 1.484/1991); Plano 
de Carreira dos Servidores e sobre o Quadro de Pessoal do Poder Executivo 
Complementar nº 001/2001, de 01/03/2001), e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério da Prefeitura Municipal de 
Pitangui, (instituído pela Lei nº 002/2001, de 01/03/2001).
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS ADVOGADO, AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES
SAÚDE BUCAL, BIBLIOTECÁRIO, ENFERMEIRO II
VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, 
PROFESSOR PII – PORTUGUÊS, PSICÓLOGO CLÍNICO
LA/PSC, SUPERVISOR PEDAGÓGICO E TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Política e Economia mundiais. Sociedade (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, 
saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia mundiais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio 
ambiente.  
 
 
INFORMÁTICA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ADMINISTRATIVO II E FISCAL MUNICIPAL: 
Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 
grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização d
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de 
software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 
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Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, charges, 
notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, anúncios, artigos científicos e de opinião...); Classes 

(flexões, classificações e emprego); Pontuação (classificação e emprego); Frase (classificações); Período (t
essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração); Períodos compostos por coordenação e subordinação 

Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Denotação e conotação; 
Figuras de linguagem; Vícios de linguagem; Pontuação; Novo acordo ortográfico.  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE DE 
, FISCAL MUNICIPAL E TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 

Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um 
divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com 

números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema 
Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos 
regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: 
Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão 
proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros 
simples e montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de 
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e 
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função 

drática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, 
 

, BIBLIOTECÁRIO, ENFERMEIRO II, ENGENHEIRO CIVIL, FISIOTERAPEUTA
ODONTÓLOGO, PEDAGOGO, PROFESSOR PI, PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA

PSICÓLOGO CLÍNICO, PSICOPEDAGOGO, SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA

Lei Orgânica Municipal; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pitangui (instituído pela Lei nº 1.484/1991); Plano 
de Carreira dos Servidores e sobre o Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Pitangui, (instituído pela Lei 
Complementar nº 001/2001, de 01/03/2001), e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério da Prefeitura Municipal de 
Pitangui, (instituído pela Lei nº 002/2001, de 01/03/2001).  

GENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES, ASSISTENTE SOCIAL, AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
ENFERMEIRO II, ENGENHEIRO CIVIL, FISCAL MUNICIPAL, FISIOTERAPEUTA

, PEDAGOGO, PROFESSOR PI, PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA
PSICÓLOGO CLÍNICO, PSICOPEDAGOGO, SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 
Política e Economia mundiais. Sociedade (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, 
saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia mundiais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES, 

Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas,
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 
grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização d
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de 
software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 

Realização: 
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Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos diversos (dentre outros, charges, 
notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, fábulas, anúncios, artigos científicos e de opinião...); Classes de 

Frase (classificações); Período (termos 
Períodos compostos por coordenação e subordinação 

Regência verbal e nominal; Denotação e conotação; 

AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES, AUXILIAR 

Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e divisores de um 
divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números fracionários: operações com 

números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações com números decimais. Sistema 
. Áreas de figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos 

regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: 
azão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão 

proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros 
notáveis. Fatoração. Sistemas de 

equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e 
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau. Função 

drática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória Simples. Geometria sólida: prismas e pirâmides, 

FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, 
EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR PII – 

SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 

Lei Orgânica Municipal; Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pitangui (instituído pela Lei nº 1.484/1991); Plano 
Municipal de Pitangui, (instituído pela Lei 

Complementar nº 001/2001, de 01/03/2001), e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério da Prefeitura Municipal de 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, AUXILIAR EM 
FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO 

EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR PII – INGLÊS, 
SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – 

Política e Economia mundiais. Sociedade (música, literatura, artes, arquitetura, rádio, cinema, teatro, televisão, educação, 
saúde, esporte, gastronomia...). História e Geografia mundiais. Descobertas e inovações científicas e tecnológicas. Meio 

, AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES, AUXILIAR 

Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e 
procedimentos associados a Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de 
grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de 
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de 
software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança 
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(backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). 
 
 
GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA PARA 
Organização dos serviços de saúde no Brasil 
gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde.  Políticas 
Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de 
Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde.  Sistemas de Informação em 
Saúde.  Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. 
 
 
ESPECÍFICA PARA ADVOGADO: 
Direito Constitucional - A Constituição da República Federativa, de 05 de outubro de 1988. Princípios fundamentais: 
Fundamentos e objetivos da República Federativ
garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; Nacionalidade; Direitos políticos. Da 
organização do Estado: Organização política administra
Territórios. Da Administração Pública: Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e militares.  Poderes da Un
O poder legislativo: O Congresso Nacional e suas atribuições; A C
Legislativo; A fiscalização contábil, financeira e orçamentária.  O poder executivo: O Presidente e vice
República; Atribuições e responsabilidades do Presidente da República. O poder Judiciár
Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos Estados. Finanças Públic
Ordem econômica e financeira.  Direito Administrativo
Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e 
publicidade).  Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência. Poderes Administrativos: 
vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de polícia. Atos 
Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação.  Organização Administrativa
Administração direta e indireta; Centralização e descentralização.  Licitações.  Contratos Administrativos. Servidor Público: 
Regime Jurídico Único; Deveres; Proibições; Acumulação; Responsabilidade e penalidades; O processo disciplinar. 
Tributário - Competência Tributária e Limitações Da Competência Tributária Impostos, Taxas e Contribuição De Melhoria 
Distribuição Da Receita Tributária Vigência Da Legislação Tributária Aplicação Da Legislação Tributária Interpretação Da 
Legislação Tributária Obrigação Tributária: Fato Gerador; Sujeito Ativo; Sujeito Passivo; Solidariedade. Responsabilidade 
Tributária. Crédito Tributário: Constituição; Suspensão; Extinção. Exclusão Do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do
Crédito Tributário. Administração Tributária: Fiscalização; Dívida Ativa; Certidões Negativas. Execução Fiscal Judicial. 
Civil - Teoria geral do Direito Civil; Eficácia da lei no tempo; Eficácia da lei no espaço; Personalidade e capacidade; Dos fatores 
Jurídicos: do ato Jurídico; do negócio Jurídico; modalidades do ato e negócio Jurídico; do erro; do dolo; da coação; da lesão; 
Da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; Da decadência. Obrigações:
obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações
indivisíveis; obrigações objetivamente múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações solidárias. Da consignação 
em pagamento; Da sub-rogação; Da dação em paga
mora; Da arras; Da cláusula penal; Da responsabilidade e seus fundamentos. Contrato:
do contrato; Transmissão do contrato; Extinção do contrato; Dos vícios 
compra e venda; modalidades especiais de compra e venda; alienação fiduciária em garantia; permuta; doação. 
Previdenciário - Seguridade social: Origem e evolução legislativa no Brasil; Conceituaçã
constitucionais. Legislação previdenciária: Conteúdo, fontes, autonomia; Aplicação das normas previdenciárias (Vigência, 
hierarquia, interpretação e integração); Orientação dos tribunais superiores. Regime geral de previdência s
obrigatórios; Segurado facultativo; Trabalhadores excluídos do regime geral. Financiamento da seguridade social: Receitas da 
União; Receitas das contribuições sociais; Salário de contribuição; Arrecadação e recolhimento das contribuições d
seguridade social (Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal; Obrigações da empresa e demais contribuintes; 
Prazo de recolhimento; Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária; Obrigações acessórias). 
Responsabilidade solidária: conceito, natureza jurídica e características. Notificação fiscal de lançamento de débito. 
Parcelamento de contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social. Decadência e prescrição. Restituição e 
compensação de contribuições. Isenção de contribuições: requisitos, manutenção e perda. Matrícula da empresa. Prova de 
inexistência de débito. Crimes contra a seguridade social. Infrações à legislação previdenciária. Recurso das decisões 
administrativas. Dívida ativa: inscrição e ex
de prestações, benefícios, disposições gerais e específicas, períodos de carência, salário
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cipais aplicativos comerciais para edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel).  

GESTÃO E LEGISLAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da 
gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde.  Políticas 

área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de 
Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde.  Sistemas de Informação em 

ológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde.  

A Constituição da República Federativa, de 05 de outubro de 1988. Princípios fundamentais: 
Fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e princípios norteadores das relações internacionais.  Direitos e 
garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; Nacionalidade; Direitos políticos. Da 
organização do Estado: Organização política administrativa; A União; Os Estados; O Município; O Distrito Federal e 
Territórios. Da Administração Pública: Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e militares.  Poderes da Un
O poder legislativo: O Congresso Nacional e suas atribuições; A Câmara dos Deputados; O Senado Federal; O Processo 
Legislativo; A fiscalização contábil, financeira e orçamentária.  O poder executivo: O Presidente e vice
República; Atribuições e responsabilidades do Presidente da República. O poder Judiciário: O Supremo Tribunal Federal; O 
Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos Estados. Finanças Públic

Direito Administrativo - Administração Pública: Características; Modo de atuação; Regime 
Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e 
publicidade).  Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência. Poderes Administrativos: 
vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de polícia. Atos 
Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação.  Organização Administrativa

ação direta e indireta; Centralização e descentralização.  Licitações.  Contratos Administrativos. Servidor Público: 
Regime Jurídico Único; Deveres; Proibições; Acumulação; Responsabilidade e penalidades; O processo disciplinar. 

Competência Tributária e Limitações Da Competência Tributária Impostos, Taxas e Contribuição De Melhoria 
Distribuição Da Receita Tributária Vigência Da Legislação Tributária Aplicação Da Legislação Tributária Interpretação Da 

o Tributária: Fato Gerador; Sujeito Ativo; Sujeito Passivo; Solidariedade. Responsabilidade 
Tributária. Crédito Tributário: Constituição; Suspensão; Extinção. Exclusão Do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do

utária: Fiscalização; Dívida Ativa; Certidões Negativas. Execução Fiscal Judicial. 
Teoria geral do Direito Civil; Eficácia da lei no tempo; Eficácia da lei no espaço; Personalidade e capacidade; Dos fatores 

gócio Jurídico; modalidades do ato e negócio Jurídico; do erro; do dolo; da coação; da lesão; 
Da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; Da decadência. Obrigações: Fontes das obrigações; Elementos da 
obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações e suas classificações: obrigação de dar, fazer e não fazer; obrigações divisíveis e 
indivisíveis; obrigações objetivamente múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações solidárias. Da consignação 

rogação; Da dação em pagamento; Da novação; Da compensação; Da confusão; Da remissão; Da 
mora; Da arras; Da cláusula penal; Da responsabilidade e seus fundamentos. Contrato: Classificação do contrato; Formação 
do contrato; Transmissão do contrato; Extinção do contrato; Dos vícios redibitórios; Da evicção; Dos contratos em espécie: 
compra e venda; modalidades especiais de compra e venda; alienação fiduciária em garantia; permuta; doação. 

Seguridade social: Origem e evolução legislativa no Brasil; Conceituaçã
constitucionais. Legislação previdenciária: Conteúdo, fontes, autonomia; Aplicação das normas previdenciárias (Vigência, 
hierarquia, interpretação e integração); Orientação dos tribunais superiores. Regime geral de previdência s
obrigatórios; Segurado facultativo; Trabalhadores excluídos do regime geral. Financiamento da seguridade social: Receitas da 
União; Receitas das contribuições sociais; Salário de contribuição; Arrecadação e recolhimento das contribuições d
seguridade social (Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal; Obrigações da empresa e demais contribuintes; 
Prazo de recolhimento; Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária; Obrigações acessórias). 

lidade solidária: conceito, natureza jurídica e características. Notificação fiscal de lançamento de débito. 
Parcelamento de contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social. Decadência e prescrição. Restituição e 

s. Isenção de contribuições: requisitos, manutenção e perda. Matrícula da empresa. Prova de 
inexistência de débito. Crimes contra a seguridade social. Infrações à legislação previdenciária. Recurso das decisões 
administrativas. Dívida ativa: inscrição e execução judicial. Plano de benefícios da previdência social: beneficiários, espécies 
de prestações, benefícios, disposições gerais e específicas, períodos de carência, salário-de
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AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: 
Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da 

gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de saúde.  Políticas 
área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política Nacional de 

Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde.  Sistemas de Informação em 
 

A Constituição da República Federativa, de 05 de outubro de 1988. Princípios fundamentais: 
a do Brasil e princípios norteadores das relações internacionais.  Direitos e 

garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; Nacionalidade; Direitos políticos. Da 
tiva; A União; Os Estados; O Município; O Distrito Federal e 

Territórios. Da Administração Pública: Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e militares.  Poderes da União; 
âmara dos Deputados; O Senado Federal; O Processo 

Legislativo; A fiscalização contábil, financeira e orçamentária.  O poder executivo: O Presidente e vice-Presidente da 
io: O Supremo Tribunal Federal; O 

Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos Estados. Finanças Públicas.  
as; Modo de atuação; Regime 

Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Princípios básicos (legalidade, moralidade, impessoalidade e 
publicidade).  Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; Competência. Poderes Administrativos: Poder 
vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder disciplinar; Poder regulamentar; Poder de polícia. Atos 
Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; Classificação; Espécies; Anulação e revogação.  Organização Administrativa: 

ação direta e indireta; Centralização e descentralização.  Licitações.  Contratos Administrativos. Servidor Público: 
Regime Jurídico Único; Deveres; Proibições; Acumulação; Responsabilidade e penalidades; O processo disciplinar. Direito 

Competência Tributária e Limitações Da Competência Tributária Impostos, Taxas e Contribuição De Melhoria 
Distribuição Da Receita Tributária Vigência Da Legislação Tributária Aplicação Da Legislação Tributária Interpretação Da 

o Tributária: Fato Gerador; Sujeito Ativo; Sujeito Passivo; Solidariedade. Responsabilidade 
Tributária. Crédito Tributário: Constituição; Suspensão; Extinção. Exclusão Do Crédito Tributário. Garantias e Privilégios do 

utária: Fiscalização; Dívida Ativa; Certidões Negativas. Execução Fiscal Judicial. Direito 
Teoria geral do Direito Civil; Eficácia da lei no tempo; Eficácia da lei no espaço; Personalidade e capacidade; Dos fatores 

gócio Jurídico; modalidades do ato e negócio Jurídico; do erro; do dolo; da coação; da lesão; 
Fontes das obrigações; Elementos da 

e suas classificações: obrigação de dar, fazer e não fazer; obrigações divisíveis e 
indivisíveis; obrigações objetivamente múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações solidárias. Da consignação 

mento; Da novação; Da compensação; Da confusão; Da remissão; Da 
Classificação do contrato; Formação 

redibitórios; Da evicção; Dos contratos em espécie: 
compra e venda; modalidades especiais de compra e venda; alienação fiduciária em garantia; permuta; doação. Direito 

Seguridade social: Origem e evolução legislativa no Brasil; Conceituação; Organização e princípios 
constitucionais. Legislação previdenciária: Conteúdo, fontes, autonomia; Aplicação das normas previdenciárias (Vigência, 
hierarquia, interpretação e integração); Orientação dos tribunais superiores. Regime geral de previdência social: Segurados 
obrigatórios; Segurado facultativo; Trabalhadores excluídos do regime geral. Financiamento da seguridade social: Receitas da 
União; Receitas das contribuições sociais; Salário de contribuição; Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à 
seguridade social (Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal; Obrigações da empresa e demais contribuintes; 
Prazo de recolhimento; Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária; Obrigações acessórias). 

lidade solidária: conceito, natureza jurídica e características. Notificação fiscal de lançamento de débito. 
Parcelamento de contribuições e demais importâncias devidas à seguridade social. Decadência e prescrição. Restituição e 

s. Isenção de contribuições: requisitos, manutenção e perda. Matrícula da empresa. Prova de 
inexistência de débito. Crimes contra a seguridade social. Infrações à legislação previdenciária. Recurso das decisões 

ecução judicial. Plano de benefícios da previdência social: beneficiários, espécies 
de-benefício, renda mensal do 
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benefício, reajustamento do valor dos benefícios. M
Penal: Crimes Contra a Administração Pública (
administração em geral; dos crimes praticados por particular contra a administração e
fontes, objeto e princípios. O Direito do Trabalho na Constituição da República. Relação de emprego. Contrato Individual de 
Trabalho (urbano e rural): sujeitos, Caracterização e modalidades. Alteração do Contrato de
e interrupção da prestação de serviços. Remuneração. Duração do trabalho. Repouso semanal remunerado. Férias anuais 
remuneradas. Cessação do contrato de trabalho. Normas tutelares: higiene e segurança no trabalho. Trabalho 
Trabalho do menor.  
 
 
ESPECÍFICA PARA ASSISTENTE SOCIAL E SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíticos. O espaço ocupacional e as relações sociais qu
são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico
metodológicas do Serviço Social pós-reconceituação. O espaço sócio
de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e n
ONG’s. A instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de 
planos, programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 
exigências do mercado de trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço 
Social. Os fundamentos éticos da profissão. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da 
Assistência Social/SUAS suas interfaces com os segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, pessoa com 
deficiência. A política social brasileira e os  
PETI, etc.  
 
 
ESPECÍFICA PARA AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL: 
Amálgama, Resina Composta (Tipo Adaptic), Resina Fotopolimerizável, Curativo, Forramento, Profilaxia e aplicação Tópica de 
Flúor, Exodontia (instrumental e material necessário).  Esterilização: meios, material utilizado, aparelhos utilizados.  
Revelação de Radiografias: material utilizado, revelação, fixação, secagem.  Indumentária Completa.  Higiene dentária. 
Odontologia social: processo Saúde/Doença. Epidemiologia em Saúde Bucal. Políticas de Saúde. Organização e planejamento 
dos serviços de saúde. Fundamentos de Enfermagem: Medidas de biossegurança em odontologia. Primeiros socorros.  
Anatomia bucal e dental.  
 
 
ESPECÍFICA PARA BIBLIOTECÁRIO: 
Biblioteconomia e documentação: Conceitos e definições básicas, Planejamento bibliotecário. Formação e desenvolvim
de coleções: Princípios e políticas de seleção, Princípios e técnicas de avaliação de coleções, Seleção e aquisição de materi
documentário, Planejamento de acervos. Processamento Técnico Da Informação: Representação temática e descritiva dos 
registros de coleções, CDU, Código de Catalogação Anglo
(2000) e Resumos, Indexação pré e pós 
assunto e thesaurus). Técnica de elaboração de resumo (Apresentação de resumo em Português, a partir de texto técnico em 
Inglês, segundo a norma da ABNT). Serviço de referência e informação: Princípios e fundamentos, Estudos de usuários, 
Disseminação da informação, Comutação bibliográf
Marketing em Unidades de Informação. Sistemas e redes de informação: Conceitos e características, Tipos de sistemas e 
redes, Compartilhamento de recursos e cooperação bibliotecária. Bib
avaliação, Estruturas organizacionais, Novas tecnologias (Internet, ferramentas de busca, bases de dados eletrônicas), 
Conceituação de bibliotecas eletrônicas, digitais e virtuais. O profissional biblio
bibliotecário junto à sociedade.  
 
 
ESPECÍFICA PARA ENFERMEIRO II: 
Administração em Enfermagem de Saúde Pública. Técnicas Básicas de Enfermagem. Assistência de Enfermagem na Atenção 
Integral à Mulher no Ciclo Grávido - Puerperal. Assistência de Enfermagem na Atenção Integral à Criança. Crescimento e 
desenvolvimento. Controle das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a acidentes e 
intoxicações. Vacinação. Aspectos imunológicos e operacionais. Vacinas utilizadas. Conservação. programa e avaliação. 
Participação do Enfermeiro no Controle d
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benefício, reajustamento do valor dos benefícios. Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado.
Crimes Contra a Administração Pública (dos crimes praticados por funcionário público contra a

administração em geral; dos crimes praticados por particular contra a administração em geral). 
fontes, objeto e princípios. O Direito do Trabalho na Constituição da República. Relação de emprego. Contrato Individual de 
Trabalho (urbano e rural): sujeitos, Caracterização e modalidades. Alteração do Contrato de Trabalho. Suspensão do contrato 
e interrupção da prestação de serviços. Remuneração. Duração do trabalho. Repouso semanal remunerado. Férias anuais 
remuneradas. Cessação do contrato de trabalho. Normas tutelares: higiene e segurança no trabalho. Trabalho 

SUPERVISOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – LA/PSC
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíticos. O espaço ocupacional e as relações sociais qu
são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico

reconceituação. O espaço sócio-ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias 
de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e n

trumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de 
planos, programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 

trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço 
Social. Os fundamentos éticos da profissão. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da 

s com os segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, pessoa com 
 programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: bolsa família, 

Amálgama, Resina Composta (Tipo Adaptic), Resina Fotopolimerizável, Curativo, Forramento, Profilaxia e aplicação Tópica de 
Flúor, Exodontia (instrumental e material necessário).  Esterilização: meios, material utilizado, aparelhos utilizados.  

Radiografias: material utilizado, revelação, fixação, secagem.  Indumentária Completa.  Higiene dentária. 
Odontologia social: processo Saúde/Doença. Epidemiologia em Saúde Bucal. Políticas de Saúde. Organização e planejamento 

entos de Enfermagem: Medidas de biossegurança em odontologia. Primeiros socorros.  

Biblioteconomia e documentação: Conceitos e definições básicas, Planejamento bibliotecário. Formação e desenvolvim
de coleções: Princípios e políticas de seleção, Princípios e técnicas de avaliação de coleções, Seleção e aquisição de materi
documentário, Planejamento de acervos. Processamento Técnico Da Informação: Representação temática e descritiva dos 

os de coleções, CDU, Código de Catalogação Anglo-Americano. (AACR2), Normas da ABNT 
(2000) e Resumos, Indexação pré e pós – coordenada: linguagem documentária (vocabulário controlado, cabeçalho de 

de elaboração de resumo (Apresentação de resumo em Português, a partir de texto técnico em 
Inglês, segundo a norma da ABNT). Serviço de referência e informação: Princípios e fundamentos, Estudos de usuários, 
Disseminação da informação, Comutação bibliográfica, Serviços e produtos de informação (tradicionais e automatizados), 
Marketing em Unidades de Informação. Sistemas e redes de informação: Conceitos e características, Tipos de sistemas e 
redes, Compartilhamento de recursos e cooperação bibliotecária. Bibliotecas universitárias: Objetivos, características e 
avaliação, Estruturas organizacionais, Novas tecnologias (Internet, ferramentas de busca, bases de dados eletrônicas), 
Conceituação de bibliotecas eletrônicas, digitais e virtuais. O profissional bibliotecário: Perfil do bibliotecário, Papel do 

Administração em Enfermagem de Saúde Pública. Técnicas Básicas de Enfermagem. Assistência de Enfermagem na Atenção 
Puerperal. Assistência de Enfermagem na Atenção Integral à Criança. Crescimento e 

ole das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a acidentes e 
intoxicações. Vacinação. Aspectos imunológicos e operacionais. Vacinas utilizadas. Conservação. programa e avaliação. 
Participação do Enfermeiro no Controle das Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes em Nosso Meio. Assistência de 

Realização: 
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anutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado. Direito 
dos crimes praticados por funcionário público contra a 

m geral). Direito do trabalho: Conceito, 
fontes, objeto e princípios. O Direito do Trabalho na Constituição da República. Relação de emprego. Contrato Individual de 

Trabalho. Suspensão do contrato 
e interrupção da prestação de serviços. Remuneração. Duração do trabalho. Repouso semanal remunerado. Férias anuais 
remuneradas. Cessação do contrato de trabalho. Normas tutelares: higiene e segurança no trabalho. Trabalho da mulher. 

LA/PSC: 
A identidade da profissão do Serviço Social e seus determinantes ideopolíticos. O espaço ocupacional e as relações sociais que 
são estabelecidas pelo Serviço Social. A Questão Social, o contexto conjuntural, profissional e as perspectivas teórico-

ocupacional do Serviço social e as diferentes estratégias 
de intervenção profissional. As possibilidades, os limites e as demandas para o Serviço Social na esfera pública, privada e nas 

trumentalidade como elemento da intervenção profissional. O planejamento da intervenção e a elaboração de 
planos, programas, projetos e pesquisas na implantação de políticas sociais. O Serviço Social na contemporaneidade: as novas 

trabalho. Análise da questão social. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do Serviço 
Social. Os fundamentos éticos da profissão. A consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo reordenamento da 

s com os segmentos da infância e juventude, mulheres, idosos, família, pessoa com 
programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: bolsa família, 

Amálgama, Resina Composta (Tipo Adaptic), Resina Fotopolimerizável, Curativo, Forramento, Profilaxia e aplicação Tópica de 
Flúor, Exodontia (instrumental e material necessário).  Esterilização: meios, material utilizado, aparelhos utilizados.  

Radiografias: material utilizado, revelação, fixação, secagem.  Indumentária Completa.  Higiene dentária. 
Odontologia social: processo Saúde/Doença. Epidemiologia em Saúde Bucal. Políticas de Saúde. Organização e planejamento 

entos de Enfermagem: Medidas de biossegurança em odontologia. Primeiros socorros.  

Biblioteconomia e documentação: Conceitos e definições básicas, Planejamento bibliotecário. Formação e desenvolvimento 
de coleções: Princípios e políticas de seleção, Princípios e técnicas de avaliação de coleções, Seleção e aquisição de material 
documentário, Planejamento de acervos. Processamento Técnico Da Informação: Representação temática e descritiva dos 

Americano. (AACR2), Normas da ABNT - Referências Bibliográficas 
coordenada: linguagem documentária (vocabulário controlado, cabeçalho de 

de elaboração de resumo (Apresentação de resumo em Português, a partir de texto técnico em 
Inglês, segundo a norma da ABNT). Serviço de referência e informação: Princípios e fundamentos, Estudos de usuários, 

ica, Serviços e produtos de informação (tradicionais e automatizados), 
Marketing em Unidades de Informação. Sistemas e redes de informação: Conceitos e características, Tipos de sistemas e 

liotecas universitárias: Objetivos, características e 
avaliação, Estruturas organizacionais, Novas tecnologias (Internet, ferramentas de busca, bases de dados eletrônicas), 

tecário: Perfil do bibliotecário, Papel do 

Administração em Enfermagem de Saúde Pública. Técnicas Básicas de Enfermagem. Assistência de Enfermagem na Atenção 
Puerperal. Assistência de Enfermagem na Atenção Integral à Criança. Crescimento e 

ole das infecções respiratórias agudas. Controle das doenças diarréicas e prevenção a acidentes e 
intoxicações. Vacinação. Aspectos imunológicos e operacionais. Vacinas utilizadas. Conservação. programa e avaliação. 

as Doenças Infecciosas e Parasitárias Prevalentes em Nosso Meio. Assistência de 
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Enfermagem ao Adulto à Nível Ambulatorial. 
 
 
ESPECÍFICA PARA ENGENHEIRO CIVIL: 
Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações; insta
hidrosanitárias – elaboração de termos de referência e projetos básicos. Projetos complementares: elevadores, ventilação
exaustão, ar condicionado, telefonia,prevenção contra incêndio 
serviços. Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e 
encargos sociais – levantamento de quantidades; planejamento e cronograma físico
mão-de-obra. Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras.Organização do canteiro 
de obras – execução de fundações ; alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, coberturas e impermeabilização, 
esquadrias, pisos e revestimentos, pinturas, instalações (água, esgoto,eletricidade e telefonia).  Acompanhamento da 
aplicação de recursos (medições, controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, 
materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução de 
pavimentação de vias, terraplanagem e drenagem, hidráulica, hidrologia e solos. Legislação e engenharia legal. Licitações e 
contratos: legislação específica para obras de engenharia civil. Vistori
orçamentos. Noções de acessibilidade a portadores de deficiência. Normas técnicas (incluindo NBRs atinentes à área) e de 
segurança aplicadas ao trabalho da respectiva área.
 
 
ESPECÍFICA PARA FISIOTERAPEUTA: 
Anatomia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e do tronco; neuroanatomia; anatomia do 
sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; fisiologia: respiratória, cardiovascular, articular e do envelhecimen
Avaliação e conduta fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares (afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, 
insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana), pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções pleurais, 
bronquiectasia, Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos 
torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas (artroses, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus 
eritematoso sistêmico), geriátricas (osteoporose, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência 
urinária), traumato-ortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de partes moles, lesões articulares, 
complicações osteoarticulares pós-traumáticas: rig
(acidente vascular encefálico, traumatismo raque
periféricos e paralisia facial) e dermatológicas (paciente queim
de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em Terapia Intensiva: avaliação fisioterapêutica e radiológica
do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do s
assistência ventilatória, monitorização respiratória e desmame; Fisioterapia Geral 
termoterapia, fototerapia.  
 
 
ESPECÍFICA PARA FONOAUDIÓLOGO: 
Prevenções, promoções, avaliações, diagnósticos e reabilitações dos aspectos da motricidade oral, disfagia, linguagem oral e 
escrita, alterações vocais, orientações escolares em relação à inclusão e aos distúrbios de aprendizagem, entre outros. 
 
 
ESPECÍFICA PARA MÉDICO VETERINÁRIO: 
Controle higiênico e sanitário dos alimentos. Fundamentos microbiológicos na indústria de alimentos de origem animal. 
APPCC – Na qualidade e segurança de alimentos. Zoonoses e Toxinfecções alimentares. Inspeção sanitária em 
estabelecimentos que comercializam produtos de origem animal. Inspeção sanitária em estabelecimentos que abatem 
animais, processam e/ou industrializam alimentos de origem animal.
 
 
ESPECÍFICA PARA NUTRICIONISTA: 
Princípios Básicos de Nutrição: digestão, absorção e 
do ciclo vital: gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e velhice. Prescrição Dietética: 
Planejamento de cardápios e Adequação Nutricional. Dietoter
doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, 
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Enfermagem ao Adulto à Nível Ambulatorial.  

Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações; insta
elaboração de termos de referência e projetos básicos. Projetos complementares: elevadores, ventilação

exaustão, ar condicionado, telefonia,prevenção contra incêndio – compatibilização de projetos. Especificação de mate
serviços. Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e 

levantamento de quantidades; planejamento e cronograma físico-financeiro 
Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras.Organização do canteiro 

execução de fundações ; alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, coberturas e impermeabilização, 
inturas, instalações (água, esgoto,eletricidade e telefonia).  Acompanhamento da 

aplicação de recursos (medições, controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, 
materiais cerâmicos, vidro etc.), controle de execução de obras e serviços, traços e consumos de materiais. Noções de 
pavimentação de vias, terraplanagem e drenagem, hidráulica, hidrologia e solos. Legislação e engenharia legal. Licitações e 
contratos: legislação específica para obras de engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Elaboração de 
orçamentos. Noções de acessibilidade a portadores de deficiência. Normas técnicas (incluindo NBRs atinentes à área) e de 
segurança aplicadas ao trabalho da respectiva área. 

ia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e do tronco; neuroanatomia; anatomia do 
sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; fisiologia: respiratória, cardiovascular, articular e do envelhecimen

conduta fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares (afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, 
insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana), pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções pleurais, 

drome de Angústia Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos 
torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas (artroses, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus 

teoporose, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência 
ortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de partes moles, lesões articulares, 

traumáticas: rigidez, distrofia simpático-reflexa, síndrome compartimental), neurológicas 
(acidente vascular encefálico, traumatismo raque-medular, polineuropatias, doenças extra-
periféricos e paralisia facial) e dermatológicas (paciente queimado, úlceras de pressão); Fisioterapia em pré e pós
de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em Terapia Intensiva: avaliação fisioterapêutica e radiológica
do tórax, abordagem cinesioterapêutica do aparelho locomotor e do sistema respiratório, síndrome de imobilismo, noções de 
assistência ventilatória, monitorização respiratória e desmame; Fisioterapia Geral – 

valiações, diagnósticos e reabilitações dos aspectos da motricidade oral, disfagia, linguagem oral e 
escrita, alterações vocais, orientações escolares em relação à inclusão e aos distúrbios de aprendizagem, entre outros. 

Controle higiênico e sanitário dos alimentos. Fundamentos microbiológicos na indústria de alimentos de origem animal. 
Na qualidade e segurança de alimentos. Zoonoses e Toxinfecções alimentares. Inspeção sanitária em 

e comercializam produtos de origem animal. Inspeção sanitária em estabelecimentos que abatem 
animais, processam e/ou industrializam alimentos de origem animal. 

Princípios Básicos de Nutrição: digestão, absorção e metabolismo dos macro e micronutrientes. Nutrição nas diferentes fases 
gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e velhice. Prescrição Dietética: 

Planejamento de cardápios e Adequação Nutricional. Dietoterapia em condições clínicas específicas: doenças carenciais, 
doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, 

Realização: 
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Projetos de obras civis: arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações; instalações elétricas e 
elaboração de termos de referência e projetos básicos. Projetos complementares: elevadores, ventilação-

compatibilização de projetos. Especificação de materiais e 
serviços. Planejamento e programação de obras: orçamento e composição de custos unitários, parciais e totais, BDI e 

financeiro – PERT-COM e histograma de 
Operação e controle de obra, procedimentos gerenciais e acompanhamento de obras.Organização do canteiro 

execução de fundações ; alvenaria, estruturas e concreto, aço e madeira, coberturas e impermeabilização, 
inturas, instalações (água, esgoto,eletricidade e telefonia).  Acompanhamento da 

aplicação de recursos (medições, controle de materiais (cimento, agregados aditivos, concreto usinado, aço, madeira, 
obras e serviços, traços e consumos de materiais. Noções de 

pavimentação de vias, terraplanagem e drenagem, hidráulica, hidrologia e solos. Legislação e engenharia legal. Licitações e 
a e elaboração de pareceres. Elaboração de 

orçamentos. Noções de acessibilidade a portadores de deficiência. Normas técnicas (incluindo NBRs atinentes à área) e de 

ia e Fisiologia: artrologia e miologia dos membros superiores e inferiores e do tronco; neuroanatomia; anatomia do 
sistema respiratório e cardiovascular; neurofisiologia; fisiologia: respiratória, cardiovascular, articular e do envelhecimento; 

conduta fisioterapêutica para as disfunções cardiovasculares (afecções vasculares periféricas crônicas e agudas, 
insuficiência cardíaca, doença arterial coronariana), pneumológicas (doença pulmonar obstrutiva crônica, afecções pleurais, 

drome de Angústia Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda, fibrose cística, traumatismos 
torácicos, pneumonia e atelectasia), reumatológicas (artroses, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lúpus 

teoporose, alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento, incontinência 
ortopédicas (desvios da coluna vertebral, fraturas, luxações, lesões de partes moles, lesões articulares, 

reflexa, síndrome compartimental), neurológicas 
-piramidais, lesões de nervos 

ado, úlceras de pressão); Fisioterapia em pré e pós-operatório 
de cirurgias torácicas, abdominais e ortopédicas; Fisioterapia em Terapia Intensiva: avaliação fisioterapêutica e radiológica 

istema respiratório, síndrome de imobilismo, noções de 
 cinesioterapia, eletroterapia, 

valiações, diagnósticos e reabilitações dos aspectos da motricidade oral, disfagia, linguagem oral e 
escrita, alterações vocais, orientações escolares em relação à inclusão e aos distúrbios de aprendizagem, entre outros.  

Controle higiênico e sanitário dos alimentos. Fundamentos microbiológicos na indústria de alimentos de origem animal. 
Na qualidade e segurança de alimentos. Zoonoses e Toxinfecções alimentares. Inspeção sanitária em 

e comercializam produtos de origem animal. Inspeção sanitária em estabelecimentos que abatem 

metabolismo dos macro e micronutrientes. Nutrição nas diferentes fases 
gestação, aleitamento materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e velhice. Prescrição Dietética: 

apia em condições clínicas específicas: doenças carenciais, 
doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, 
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nefropatias, distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS. Atenção ambulatorial e 
estado nutricional. Avaliação bioquímica. Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de nutrientes. 
Aconselhamento nutricional. Terapia nutricional enteral. Higiene e Segurança Alimentar: AP
Contaminação dos Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e Gerenciamento em UANs: Compra, Armazenamento e 
Estoque. Análise de custos. Padronizações e Rotinas. Dimensionamento, Recrutamento, Seleção e Capacitação de 
Aspectos epidemiológicos em carências nutricionais (desnutrição, hipovitaminose A, anemia ferropriva, Cárie dental) e 
doenças crônicas não trnsmissíveis (diabetes, obesidade, dislipidemia). Indicadores e intervenções. Programas de Assistência 
à Saúde da Criança e da Mulher. Avaliação nutricional em coletividades. Nutrição na promoção da saúde. Políticas e 
programas de alimentação e nutrição: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Nutrição e sua relação com a saúde da Comunidade. Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável. Educação Nutricional. 
 
 
ESPECÍFICA PARA ODONTÓLOGO: 
Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesi
Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontogia. Materiais Dentários. 
Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos
 
 
ESPECÍFICA PARA PEDAGOGO E SUPERVISOR PEDAGÓGICO
Estrutura/Organização: Educação Escolar. Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (Educação e Legislação). 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS). Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB) n.º 9394/96. 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
Currículo Escolar. Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino
educativa. Construção do projeto-político pedagógico. Teorias de Aprendizagem/Desenvolvimento Humano. Concepção 
Interacionista: Piaget e Vygotsky. Estágios do Desenvolvimento Cognitivo. Construtivismo. Competências e Habilidades. 
Formação Contínua do Profissional da Educação. 
 
 
ESPECÍFICA PARA PROFESSOR PI: 
Teoria e Prática da Educação - Conhecimentos Político
perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos 
político-pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; i
educação básica: LDB Lei Federal n

o
 9394/96; princípios e fins da educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino 

fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais. 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avali
projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendênci
pedagógicas na prática escolar. 
 
 
ESPECÍFICA PARA PROFESSOR PII – EDUCAÇÃO FÍSICA
Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. 
Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física 
Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física 
oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Fisiologia do exercício. 
 
 
ESPECÍFICA PARA PROFESSOR PII – INGLÊS: 
Análise e interpretação: Identificação do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos. Estabelecimento de relaçõ
entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo, modo, finalidade, causa 
condição, conseqüência e comparação. Estudo do vocabulário: significado de palavras e expressões num contexto. 
Semelhanças e diferenças de significados de palavras e expressões (falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: 
flexão do nome, do pronome e do artigo. Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado 
através da utilização do tempo verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de 
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nefropatias, distúrbios do trato digestório, câncer, AIDS. Atenção ambulatorial e domiciliar. Indicadores e diagnóstico do 
estado nutricional. Avaliação bioquímica. Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de nutrientes. 
Aconselhamento nutricional. Terapia nutricional enteral. Higiene e Segurança Alimentar: APPCC. Microbiologia de Alimentos. 
Contaminação dos Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e Gerenciamento em UANs: Compra, Armazenamento e 
Estoque. Análise de custos. Padronizações e Rotinas. Dimensionamento, Recrutamento, Seleção e Capacitação de 
Aspectos epidemiológicos em carências nutricionais (desnutrição, hipovitaminose A, anemia ferropriva, Cárie dental) e 
doenças crônicas não trnsmissíveis (diabetes, obesidade, dislipidemia). Indicadores e intervenções. Programas de Assistência 

a Criança e da Mulher. Avaliação nutricional em coletividades. Nutrição na promoção da saúde. Políticas e 
programas de alimentação e nutrição: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Política Nacional de Alimentação e 

entar e Nutricional. Nutrição e sua relação com a saúde da Comunidade. Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável. Educação Nutricional.  

Patologia e Diagnóstico Oral. Cirurgia Buco Maxilo Facial. Radiologia Oral e Anestesia. Odontologia Preventiva e Social. 
Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontogia. Materiais Dentários. 
Dentística Operatória. Prótese Dentária. Procedimentos Clínicos-Integrados.  

SUPERVISOR PEDAGÓGICO: 
Estrutura/Organização: Educação Escolar. Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (Educação e Legislação). 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS). Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB) n.º 9394/96. 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
Currículo Escolar. Planejamento, metodologia e avaliação do processo ensino-aprendizagem. Projetos de trabalho na prática 

político pedagógico. Teorias de Aprendizagem/Desenvolvimento Humano. Concepção 
Interacionista: Piaget e Vygotsky. Estágios do Desenvolvimento Cognitivo. Construtivismo. Competências e Habilidades. 

da Educação.  

Conhecimentos Político-Pedagógicos - Função social e política da escola: perspectiva crítica e 
perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos 

pedagógicos. A educação básica no Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar. A organização da 
9394/96; princípios e fins da educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino 

fundamental e para a educação Infantil; parâmetros curriculares nacionais. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da Prática de Ensino
conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avali
projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendênci

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. 

Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física 
Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Desportos: técnicas fundamentais e regras 
oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Fisiologia do exercício.  

Análise e interpretação: Identificação do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos. Estabelecimento de relaçõ
entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo, modo, finalidade, causa 

conseqüência e comparação. Estudo do vocabulário: significado de palavras e expressões num contexto. 
Semelhanças e diferenças de significados de palavras e expressões (falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: 

do artigo. Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado 
através da utilização do tempo verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de 

Realização: 
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domiciliar. Indicadores e diagnóstico do 
estado nutricional. Avaliação bioquímica. Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de nutrientes. 

PCC. Microbiologia de Alimentos. 
Contaminação dos Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e Gerenciamento em UANs: Compra, Armazenamento e 
Estoque. Análise de custos. Padronizações e Rotinas. Dimensionamento, Recrutamento, Seleção e Capacitação de RH. 
Aspectos epidemiológicos em carências nutricionais (desnutrição, hipovitaminose A, anemia ferropriva, Cárie dental) e 
doenças crônicas não trnsmissíveis (diabetes, obesidade, dislipidemia). Indicadores e intervenções. Programas de Assistência 

a Criança e da Mulher. Avaliação nutricional em coletividades. Nutrição na promoção da saúde. Políticas e 
programas de alimentação e nutrição: Programa Nacional de Alimentação Escolar, Política Nacional de Alimentação e 

entar e Nutricional. Nutrição e sua relação com a saúde da Comunidade. Segurança 

a. Odontologia Preventiva e Social. 
Odontologia Legal. Odontopediatria e Ortodontia. Farmacologia e Terapêutica Aplicada a Odontogia. Materiais Dentários. 

Estrutura/Organização: Educação Escolar. Constituição da República Federativa do Brasil/1988 (Educação e Legislação). 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS). Lei de diretrizes e bases da Educação (LDB) n.º 9394/96. Fundo de Manutenção e 

FUNDEB. Didática/Metodologia.– 
aprendizagem. Projetos de trabalho na prática 

político pedagógico. Teorias de Aprendizagem/Desenvolvimento Humano. Concepção 
Interacionista: Piaget e Vygotsky. Estágios do Desenvolvimento Cognitivo. Construtivismo. Competências e Habilidades. 

Função social e política da escola: perspectiva crítica e 
perspectiva neoliberal; gestão democrática e autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos 

nclusão e fracasso escolar. A organização da 
9394/96; princípios e fins da educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino 

tenção e Desenvolvimento da 
Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e 

conteúdos do ensino e da aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar; 
projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências 

Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. 
Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física 

Escolar: diferentes abordagens. Desportos: técnicas fundamentais e regras 

Análise e interpretação: Identificação do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos. Estabelecimento de relações 
entre as diferentes partes nos textos. Identificação de enunciados que expressam lugar, tempo, modo, finalidade, causa 

conseqüência e comparação. Estudo do vocabulário: significado de palavras e expressões num contexto. 
Semelhanças e diferenças de significados de palavras e expressões (falsos cognatos). Aspectos gramaticais/aplicação prática: 

do artigo. Substantivos (contáveis e não contáveis em inglês). Flexão do verbo. Significado 
através da utilização do tempo verbal e verbos auxiliares. Regência e concordância nominal/verbal. Preposições de 
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tempo/lugar. Substantivos, adjetivos e verbos segu
modo, condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases interrogativas. 
 
 
ESPECÍFICA PARA PROFESSOR PII – PORTUGUÊS: 
Ortografia. Sistema oficial vigente. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação gráfica. Morfologia: Estrutura e formação 
de palavras. Classes de palavras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 
Equivalência e transformação de estruturas. Discurso direto e indireto. Concor
Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 
parágrafos. Informações literais e inferências. 
e expressões. Ponto de vista do autor. Literatura: Literatura contemporânea. Alfabetização e Ling
 
 
ESPECÍFICA PARA PSICÓLOGO CLÍNICO: 
Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do 
desenvolvimento normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Saúde 
coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde mental. 
 
 
ESPECÍFICA PARA PSICOPEDAGOGO: 
Conceitos da Psicopedagogia: níveis constitutivos e aprendizagem; Psicopedagogia no âmbito clínico e institucional: fracasso 
escolar: causas internas e externas das dificuldades de aprendizagem, âmbitos de atuação preventiva e terapêutica; 
Diagnóstico dos problemas de aprendizagem: instrumentos, métodos e técnicas de investigação utilizados na área da 
Psicopedagogia no Brasil; Intervenção em Psicopedagogia: hipótese diagnóstica, devolução, evolução, tratamento e 
encaminhamentos; Desenvolvimento: desenvolvim
 
 
ESPECÍFICA PARA TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra
doses, vias de administração, efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: 
agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e
principais doenças transmissíveis. Assistênc
no Pré-natal no planejamento familiar.  Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, 
no controle das doenças diarréicas, no controle
das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase 
e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento
enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos 
seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva e hiper
asma e pneumonias; Sistema digestivo: 
neurológico: caracterização dos níveis 
traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos  de  enfermagem: verifi
arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração 
dosagem, vias e  efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: Lei do exercício 
aplicados à prática profissional.  
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tempo/lugar. Substantivos, adjetivos e verbos seguidos de preposição. Orações com relação de causa, conseqüência, tempo, 
modo, condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases interrogativas. 

 
te. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação gráfica. Morfologia: Estrutura e formação 

vras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 
as. Discurso direto e indireto. Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. 

Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 
parágrafos. Informações literais e inferências. Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras 
e expressões. Ponto de vista do autor. Literatura: Literatura contemporânea. Alfabetização e Ling

Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do 

nto normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Saúde 
coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde mental. 

Conceitos da Psicopedagogia: níveis constitutivos e aprendizagem; Psicopedagogia no âmbito clínico e institucional: fracasso 
escolar: causas internas e externas das dificuldades de aprendizagem, âmbitos de atuação preventiva e terapêutica; 

problemas de aprendizagem: instrumentos, métodos e técnicas de investigação utilizados na área da 
Psicopedagogia no Brasil; Intervenção em Psicopedagogia: hipótese diagnóstica, devolução, evolução, tratamento e 
encaminhamentos; Desenvolvimento: desenvolvimento cognitivo e afetivo a partir dos estudos de Piaget. 

Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra
efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: 

agente, forma de transmissão, prevenção, sinais e sintomas, assistência de enfermagem e 
principais doenças transmissíveis. Assistência de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico

natal no planejamento familiar.  Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, 
no controle das infecções respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções 

no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase 
na alimentação da criança (aleitamento materno e orientação para o desmame). Assistência de 

enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos 
seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão arterial; Sistema respiratório: 
asma e pneumonias; Sistema digestivo:  gastrites e úlceras pépticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema 

dos níveis  de consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo
traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos  de  enfermagem: verifi
arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração 
dosagem, vias e  efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: Lei do exercício  profissional;  Conceitos matemáticos 

 

Realização: 
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idos de preposição. Orações com relação de causa, conseqüência, tempo, 
modo, condição, concessão, comparação. Orações relativas. Pronomes interrogativos. Frases interrogativas.  

te. Relações entre fonemas e grafias. Acentuação gráfica. Morfologia: Estrutura e formação 
vras e seu emprego. Flexão nominal e verbal. Sintaxe: Processos de coordenação e subordinação. 

nominal e verbal. Regência verbal e nominal. 
Crase. Pontuação. Interpretação de textos: Variedade de textos e adequação de linguagem. Estruturação do texto e dos 

Estruturação do texto: recursos de coesão. Significação contextual de palavras 
e expressões. Ponto de vista do autor. Literatura: Literatura contemporânea. Alfabetização e Linguística.  

Avaliação Psicológica: Fundamentos da medida psicológica. Instrumentos de avaliação: critérios de seleção, avaliação e 
interpretação dos resultados. Utilização das técnicas de avaliação na prática clínica. Técnicas de entrevista. Psicologia do 

nto normal e patológico: desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo da criança, adolescente e adulto. Saúde 
coletiva: Políticas de saúde mental. Saúde mental e família. Saúde mental e trabalho. Equipes de saúde mental.  

Conceitos da Psicopedagogia: níveis constitutivos e aprendizagem; Psicopedagogia no âmbito clínico e institucional: fracasso 
escolar: causas internas e externas das dificuldades de aprendizagem, âmbitos de atuação preventiva e terapêutica; 

problemas de aprendizagem: instrumentos, métodos e técnicas de investigação utilizados na área da 
Psicopedagogia no Brasil; Intervenção em Psicopedagogia: hipótese diagnóstica, devolução, evolução, tratamento e 

ento cognitivo e afetivo a partir dos estudos de Piaget.  

Imunização: conceito, importância, tipos, principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra-indicações, 
efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: 

 vigilância epidemiológica das 
ia de enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, 

natal no planejamento familiar.  Assistência de enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, 
cções respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções 

no controle das principais verminoses (ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase 
materno e orientação para o desmame). Assistência de 

enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias dos 
tensão arterial; Sistema respiratório: 

gastrites e úlceras pépticas; Sistema andócrino: diabetes mellitus; Sistema 
de consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo-esquelético: 

traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos  de  enfermagem: verificação  da pressão 
arterial, pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração  de medicamentos  (diluição, 

profissional;  Conceitos matemáticos 
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DATA HORÁRIO 

05/08/2019 
9h ás 17h do dia 

05/08/2019 
Período para pedido de isenção
inscrição. 

06/08/2019 - 
Último dia para postagem dos documentos exigidos no item 
deste Edital para 
taxa de inscrição

27/08/2019 15h 
Divulgação do resultado dos pedidos de isenção
valor da taxa de inscrição

23/08/2019 a 
22/09/2019 

15h do dia 
23/08/2019 às 
22h00 do dia 
22/09/2019 

Inscrições dos Candidatos no Concurso Público

08h às 11h 
Entrega do Laudo Médico 
como deficiente.

23/09/2019 - 

Último dia para 
concorrer como deficiente.

Último dia para 

Até 21/10/2019 15h 

Disponibilização do 
todos os candidatos, divulgação da 
inscritos, dos locais 
data e horários de prova

27/10/2019 
Conforme previsto 
no ANEXO I deste 

Edital 
Realização das 

27/10/2019 22h 
Divulgação do 
Escolha. 

14/11/2019 - 

Divulgação do 
recursal e emitidos os respectivos pareceres; Divulgação do 
Resultado Geral 
os candidatos envolvidos, classificados, 
ausentes). 

Até 19/11/2019 15h Entrega dos títulos dos candidatos Aprovados

Até 04/12/2019 15h 

Divulgação do 
contemplando somente os candidatos classificados e excedentes), 
depois de decorrido o prazo recursal e emitidos os respectivos 
pareceres. 

No prazo máximo de 
30 (trinta) dias após 
terem sido ultimadas 

todas as etapas 
editalícias 

15h Homologação do resultado final.
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 
 

EVENTO 

pedido de isenção de pagamento do valor da taxa de 

Através do endereço eletrônico 
sendo que aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, será 
disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCI
MUNICIPAL DE PITANGUI
Centro, Pitangui/MG - CEP 35.650

Último dia para postagem dos documentos exigidos no item 5- 5 
para pedido de isenção de pagamento do valor da 

taxa de inscrição 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento 
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem).

resultado dos pedidos de isenção de pagamento do 
valor da taxa de inscrição 

Nos termos do item 1-6 deste Edital

dos Candidatos no Concurso Público 

Através do endereço eletrônico 
sendo que aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, será 
disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL 
MUNICIPAL DE PITANGUI
Centro, Pitangui/MG - CEP 

Laudo Médico pelo candidato que quiser concorrer 
como deficiente. 

Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI
Maria de Lacerda, 80, Centro, Pitangui/MG 

Último dia para envio do Laudo Médico pelo candidato que quiser 
concorrer como deficiente. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento 
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem)

Último dia para pagamento da taxa de inscrição (boleto bancário) 
Estabelecimento bancário,
das transações financeiras de cada instituição.

Disponibilização do Comprovante Definitivo de Inscrição - CDI de 
todos os candidatos, divulgação da relação de candidatos 

locais de realização das Provas e confirmação de 
data e horários de prova. 

Nos termos do item 1-6 deste Edital

Provas: Objetiva de Múltipla Escolha 
A divulgar, até a data e horário constante do evento anterior, nos 
termos do item 1-6 deste Edital

Divulgação do Gabarito Provisório da Prova Objetiva de Múltipla 

Nos termos do item 1-6 deste Divulgação do Gabarito Definitivo, depois de decorrido o prazo 
recursal e emitidos os respectivos pareceres; Divulgação do 
Resultado Geral (em ordem de classificação, contemplando todos 
os candidatos envolvidos, classificados, excedentes, reprovados e 

Entrega dos títulos dos candidatos Aprovados 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento 
(averiguando-se sua tempestividade pela data da postagem)
Protocolando na Sede da 
situada à Praça João Maria de Lacerda, 80, Centro, Pitangui/MG 
35.650-000, no horário de 

Divulgação do Resultado Final (em ordem de classificação, 
contemplando somente os candidatos classificados e excedentes), 
depois de decorrido o prazo recursal e emitidos os respectivos 

Nos termos do item 1-6 deste Edital

do resultado final. 

 

Realização: 
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LOCAL 

Através do endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br, 
sendo que aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, será 
disponibilizado ATENDIMENTO PRESENCIAL na Sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PITANGUI, situada à Praça João Maria de Lacerda, 80, 

CEP 35.650-000, no horário de 12h ás 17h. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR 
se sua tempestividade pela data da postagem). 

6 deste Edital. 

Através do endereço eletrônico www.eloassessoriaeservicos.com.br, 
sendo que aos candidatos com dificuldade de acesso à internet, será 

ATENDIMENTO PRESENCIAL na Sede da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PITANGUI, situada à Praça João Maria de Lacerda, 80, 

CEP 35.650-000, no horário de 12h ás 18h. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI, situada à Praça João 
Maria de Lacerda, 80, Centro, Pitangui/MG - CEP 35.650-000 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR 
se sua tempestividade pela data da postagem) 

Estabelecimento bancário, observado o horário de atendimento e 
das transações financeiras de cada instituição. 

6 deste Edital. 

A divulgar, até a data e horário constante do evento anterior, nos 
6 deste Edital. 

6 deste Edital. 

Através dos Correios, por meio de Aviso de Recebimento - AR 
se sua tempestividade pela data da postagem) ou 

Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI, 
Praça João Maria de Lacerda, 80, Centro, Pitangui/MG - CEP 

no horário de 12h ás 18h.. 

6 deste Edital. 


