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ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, VENCIMENTO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS 
EXIGIDOS, E TAXA DE INSCRIÇÃO. 

 

CÓD. CARGO VAGAS PCD 
VENCIMENTO 

INICIAL 

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

REQUISITOS 
MÍNIMOS EXIGIDOS 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

1 ADVOGADO 01 
 

R$ 5.406,86 30H 
CURSO SUPERIOR 

EM DIREITO E 
INSCRIÇÃO NA OAB 

R$ 100,00 

2 
AGENTE MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE 

02 
 

R$ 1.872,49 40H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO R$ 60,00 

3 ASSISTENTE SOCIAL 01 
 

R$ 3.260,92 20H 

CURSO SUPERIOR 
EM SERVIÇO 

SOCIAL E 
INSCRIÇÃO NO 

CONSELHO 
REGIONAL DE 

SERVIÇO SOCIAL 

R$ 100,00 

4 
AUXILIAR DE SAÚDE 
BUCAL 

02 01 R$ 1.536,17 40H 

ENSINO MÉDIO 
COM HABILITAÇÃO 
E INSCRIÇÃO NO 

CONSELHO 
REGIONAL DE 

ODONTOLOGIA DE 
MINAS GERAIS EM 

AUXILIAR DE 
SAÚDE BUCAL 

R$ 60,00 

5 ENGENHEIRO 01 
 

R$ 5.406,86 30H 

CURSO SUPERIOR 
EM ENGENHARIA E 

INSCRIÇÃO NO 
CREA 

R$ 100,00 

6 FISCAL DE TRIBUTOS 01 
 

R$ 2.222,82 40H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 
R$ 60,00 

7 
FISCAL DE 
URBANISMO 

01 
 

R$ 1.536,17 40H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 
R$ 60,00 

8 
FISCAL SANITÁRIO 
NÍVEL MÉDIO 

01 
 

R$ 1.536,17 40H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 
R$ 60,00 

9 MÉDICO VETERINÁRIO 01 
 

R$ 3.832,87 20H 
CURSO SUPERIOR 

EM MEDICINA 
VETERINÁRIA 

R$ 100,00 

10 MONITOR 01 
 

R$ 1.536,17 40H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO - 
MAGISTÉRIO 

R$ 60,00 

11 
OFICIAL DE 
ADMINISTRAÇÃO 

03 01 R$ 1.536,17 40H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 
R$ 60,00 

12 
OFICIAL DE 
BIBLIOTECA 

02 
 

R$ 1.536,17 30H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 
R$ 60,00 

13 PEDAGOGO 01 
 

R$ 2.993,75 25H 
CURSO SUPERIOR 

EM PEDAGOGIA  
 

R$ 100,00 
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14 PROFESSOR PI 01 
 

R$ 2.993,75 25H* 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU CURSO 
NORMAL 

SUPERIOR, NOS 
TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE 

R$ 100,00 

15 PROFESSOR PII 03 
 

R$ 2.993,75 25H* 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU CURSO 
NORMAL 

SUPERIOR, NOS 
TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE 

R$ 100,00 

16 
PROFESSOR III - 
ARTES 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU OUTRA 
GRADUAÇÃO 

CORRESPONDENTE 
À ÁREA 

ESPECÍFICA DO 
CURRÍCULO, COM 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA, NOS 

TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

R$ 100,00 

17 
PROFESSOR III - 
CIÊNCIAS 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU OUTRA 
GRADUAÇÃO 

CORRESPONDENTE 
À ÁREA 

ESPECÍFICA DO 
CURRÍCULO, COM 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA, NOS 

TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

R$ 100,00 

18 
PROFESSOR III - 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU OUTRA 
GRADUAÇÃO 

CORRESPONDENTE 
À ÁREA 

ESPECÍFICA DO 
CURRÍCULO, COM 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA, NOS 

TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

R$ 100,00 
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19 
PROFESSOR III - 
ENSINO RELIGIOSO 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU OUTRA 
GRADUAÇÃO 

CORRESPONDENTE 
À ÁREA 

ESPECÍFICA DO 
CURRÍCULO, COM 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA, NOS 

TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

R$ 100,00 

20 
PROFESSOR III - 
GEOGRAFIA 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU OUTRA 
GRADUAÇÃO 

CORRESPONDENTE 
À ÁREA 

ESPECÍFICA DO 
CURRÍCULO, COM 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA, NOS 

TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

R$ 100,00 

21 
PROFESSOR III - 
HISTÓRIA 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU OUTRA 
GRADUAÇÃO 

CORRESPONDENTE 
À ÁREA 

ESPECÍFICA DO 
CURRÍCULO, COM 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA, NOS 

TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

R$ 100,00 

22 
PROFESSOR III - 
LÍNGUA INGLESA 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

 
CURSO SUPERIOR 

LICENCIATURA 
PLENA OU OUTRA 

GRADUAÇÃO 
CORRESPONDENTE 

À ÁREA 
ESPECÍFICA DO 

CURRÍCULO, COM 
FORMAÇÃO 

PEDAGÓGICA, NOS 
TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  
 
 

R$ 100,00 
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23 
PROFESSOR III - 
LÍNGUA PORTUGUESA 

03 
 

R$ 2.993,75 25H 

CURSO SUPERIOR 
LICENCIATURA 

PLENA OU OUTRA 
GRADUAÇÃO 

CORRESPONDENTE 
À ÁREA 

ESPECÍFICA DO 
CURRÍCULO, COM 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA, NOS 

TERMOS DA 
LEGISLAÇÃO 

VIGENTE.  

R$ 100,00 

24 
SECRETÁRIO 
ESCOLAR 

04 01 R$ 1.536,17 25H 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 
R$ 60,00 

25 
TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

09 01 R$ 1.536,17 40H 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, CURSO 

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM E 
INSCRIÇÃO NO 

CONSELHO 
REGIONAL DE 
ENFERMAGEM 

R$ 80,00 

26 
TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

01 
 

R$ 2.222,82 40H 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, CURSO 

TÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 

TRABALHO E 
REGISTRO NO 

MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E 
EMPREGO. 

R$ 80,00 

27 
TÉCNICO EM 
TOPOGRAFIA 

01 
 

R$ 1.536,17 40H 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO, CURSO 

TÉCNICO EM 
AGRIMENSURA 

R$ 80,00 

SUBTOTAL 61 4 
  

 
 

TOTAL DE VAGAS 65 
  

 
 

 

 

 

* A carga horária para os cargos de Professor de Nível I e Professor de Nível II é para atuar 
somente no turno da tarde.  
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ANEXO II 
 

CARGOS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE, QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO. 

 

 

 
CARGOS TIPOS DE PROVAS 

Nº 
QUESTÕES 

Nº DE 
PONTOS 

PESO 

 

 Agente Municipal de Trânsito e 
Transporte 

 Auxiliar de Saúde Bucal 

 Fiscal de Tributos 

 Fiscal de Urbanismo 

 Fiscal Sanitário Nível Médio 

 Monitor 

 Oficial de Administração 

 Oficial de Biblioteca 

 Secretário Escolar 

 Técnico de Enfermagem 

 Técnico em Segurança do 
Trabalho 

 Técnico em Topografia 
 

 
 
 
 

 
Língua Portuguesa 

 
Informática 

 
Conhecimentos 

Específicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Médio / Técnico 

 
20 
 

10 
 

20 
 
 
 
 
 

 
20 
 

10 
 

40 
 
 
 

 
01 
 

01 
 

02 
 
 
 
 
 
 

 

 Advogado 

 Engenheiro 
 
 

 
 
 
 

 
Língua Portuguesa 

 
Informática 

 
Conhecimentos 

Específicos  
 
 
 

Ensino Superior 

 
20 
 

10 
 

20 
 
 
 

 
20 
 

10 
 

40 
 

 
01 
 

01 
 

02 
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 Assistente Social 

 Médico Veterinário 
 

 
 
 
 

 
Língua Portuguesa 

 
Informática 

 
Conhecimentos 

Específicos 
 
 
 

Ensino Superior 
(Saúde e Assistência 

Social) 
 

 
20 
 

10 
 

20 
 
 
 

 
20 
 

10 
 

40 
 

 
01 
 

01 
 

02 
 
 
 
 

 

 Pedagogo 

 Professor PI 

 Professor PII 

 Professor PIII - Artes 

 Professor PIII - Ciências 

 Professor PIII - Educação Física 

 Professor PIII - Ensino Religioso 

 Professor PIII - Geografia 

 Professor PIII - História 

 Professor PIII - Língua Inglesa 

 Professor PIII - Língua Portuguesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Língua Portuguesa 
 

Informática 
 

Conhecimentos 
Pedagógicos e 

Específicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensino Superior 

(Educação) 

 
 

20 
 

10 
 
 

20 
 
 
 

 
 

20 
 

10 
 
 

40 
 

 
 

01 
 

01 
 
 

02 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA/MG 
Edital de Concurso Público nº 01/2022 

 
Organização: Reis & Reis Auditores Associados 

 

 

ANEXO III 
 

CRONOGRAMA 

 

DATA HORÁRIO 
ATIVIDADE LOCAL 

21/03/2022 17h00min. Publicação da íntegra do Edital 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br   
www.juatuba.mg.gov.br 

21/03/2022 - Publicação de Extrato do Edital 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 

Diário Oficial do Município e no  
Jornal Gazeta da Serra 

24/05/2022 
a 

30/05/2022 

24 horas internet; 
08h00min. às 

12h00min. e de 
13h00min. às 

16h00min.   

Abertura do Período para requisição de 
isenção da taxa de inscrição 

Presencial: SINE, localizado na Rua 
Antônio Dias, 130, Centro, Juatuba/MG, 

CEP: 35.675-000; ou no site 
www.reisauditores.com.br 

13/06/2022 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação da lista de pedidos de isenção 
deferidos ou indeferidos 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

14/06/2022 
a 

17/06/2022 
24 horas internet.   

Prazo para protocolo de recurso sobre 
Indeferimento do Pedido de Isenção 

Site www.reisauditores.com.br 

21/06/2022 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre 
Indeferimento Pedido de Isenção 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

24/05/2022 
a 

23/06/2022 

A partir das 
09h00min. do dia 
24/05/2022 até às 
23h59min. do dia 

23/06/2022 

Período de Inscrições VIA INTERNET dos 
candidatos ao Concurso Público. 

Vencimento do boleto dia 24/06/2022 
No site  www.reisauditores.com.br 

24/05/2022 
a 

23/06/2022 

08h00min. às 
12h00min. e de 
13h00min. às 

16h00min.   

Período de Inscrições Presenciais dos 
candidatos ao Concurso Público; 

Exceto sábados, domingos e feriados.  
Vencimento do boleto dia 24/06/2022 

Presencial: SINE, localizado na Rua 
Antônio Dias, 130, Centro, Juatuba/MG,  

CEP: 35.675-000 

04/07/2022 
A partir das 
17h00min 

Divulgação da relação de inscrições e 
Listagem de Candidatos que solicitaram 

Condições Especiais. 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

05/07/2022 
a 

07/07/2022 
24 horas internet.   

Prazo para protocolo de recurso sobre as 
inscrições e solicitação de condições 

especiais.  
Site www.reisauditores.com.br 

11/07/2022 
A partir das 
17h00min. 

Julgamento recursos sobre as inscrições 
e solicitação de condições especiais. 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

11/07/2022 
A partir das 
17h00min. 

Divulgação da Planilha indicando o local e 
horário de realização das Provas 

Objetivas de Múltipla Escolha. 
 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.patrociniodomuriae.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
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17/07/2022 - 
Realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 
Local e horário de realização: a 

divulgar dia 11/07/2022 

18/07/2022 

 
A partir das 
17h00min. 

 

Divulgação dos gabaritos da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

19/07/2022 
a 

21/07/2022 
24 horas internet.   

Prazo para protocolo de recurso sobre os 
gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha. 
Site www.reisauditores.com.br 

02/08/2022 
A partir das 
17h00min. 

Julgamento dos recursos sobre os 
gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, divulgação do Gabarito Oficial e 
divulgação do Resultado Provisório.  

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

03/08/2022 
a 

05/08/2022 
24 horas internet.   

Prazo para protocolo de recurso sobre o 
Resultado Provisório 

Site www.reisauditores.com.br 

02/08/2022 
a 

05/08/2022 

 
Horário dos 
Correios. 

Prazo para Envio da 
Prova de Títulos para os Cargos de 

Nível Superior. 

Via Correios, por SEDEX, para a Reis e 
Reis Auditores Associados: Rodovia 

Januário Carneiro, 876, Sala 304, Center 
Ville Empresarial, Nova Lima/MG – CEP: 

34.004.642. 

16/08/2022 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 
Resultado Provisório; e Divulgação do 

Resultado da Prova de Títulos e do 
Resultado Geral Provisório.  

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

17/08/2022 
a 

19/08/2022 
24 horas internet.   

Prazo para protocolo de recursos sobre o 
resultado da Prova de Títulos e do 

Resultado Geral Provisório. 
Site www.reisauditores.com.br 

24/08/2022 
A partir das 
17h00min 

Julgamento dos recursos sobre o 
resultado da Prova de Títulos e do 

Resultado Geral Provisório. 

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

24/08/2022 
A partir das 
17h00min 

 
Divulgação do Resultado Final 

Definitivo apto à homologação pelo 
Prefeito Municipal. 

 
 
 

Quadro de avisos da Prefeitura 
Municipal de Juatuba, e nos sites 

www.reisauditores.com.br  
www.juatuba.mg.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.oncadopitangui.mg.gov.br/
http://www.reisauditores.com.br/
http://www.patrociniodomuriae.mg.gov.br/
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ANEXO IV 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO – PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO 

 

 Agente Municipal de Trânsito e Transporte 

 Auxiliar de Saúde Bucal 

 Fiscal de Tributos 

 Fiscal de Urbanismo 

 Fiscal Sanitário Nível Médio 

 Monitor 

 Oficial de Administração 

 Oficial de Biblioteca 

 Secretário Escolar 

 Técnico de Enfermagem 

 Técnico em Segurança do Trabalho 

 Técnico em Topografia 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO: Leitura e Literatura; 
Diferenças entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto: texto e 
elementos constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas; marcas 
linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e 
fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão sobre o uso da língua; 
Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; 
Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos; Acentuação: 
Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Aspectos 
genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais 
seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação das palavras; Conceitos básicos; 
Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Tipos de Composição; Estudo 
dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos Essenciais da Oração; Termos 
Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; 
Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da 
Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e análise de Textos; Tipos de Comunicação: 
Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e defeitos de um texto; Coesão e coerência 
Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO: Componentes de um 
computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de armazenagem de dados; 
propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões 
e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de janelas, programas e arquivos; 
instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e menus típicos; mecanismos de 
ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de páginas, impressão, títulos, fontes, 
tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, anotações e outras funcionalidades 
de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; uso de senhas para proteção. 
Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão. Criação e manipulação de formulários. MS Word 2007 
BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, cópia e recorte de dados, formatação de 
dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. 
Importação e exportação de dados. Proteção de dados e planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: 
conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; 
ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. 
Navegadores (browsers) e suas principais funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. 
Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. 
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Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. 
Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local, características e aplicações. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE: RACIOCÍNIO LÓGICO: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou 
eventos fictícios; Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para 
estabelecer a estrutura dessas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de 
raciocínio verbal; raciocínio matemático (que envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, 
divisão proporcional, regra de três simples e composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e 
temporal; formação de conceitos; e discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Legislação Municipal: Lei 
Orgânica do Município de Juatuba/MG; Lei Complementar nº 075/2006 - dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Juatuba, e alterações posteriores; Lei Complementar nº 076/2006 – Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimento da Prefeitura Municipal de Juatuba, e alterações posteriores; Legislação de Trânsito. 
Código de Trânsito Brasileiro. Sistema Nacional de Trânsito: composição. Registro e licenciamento de veículos. 
Normas gerais de circulação e conduta. Crimes de trânsito. Infrações e penalidades. Sinalização de trânsito, 
segurança e velocidade. Condutores de veículos – deveres e proibições. Primeiros socorros em acidentes de 
trânsito. Cidadania e ética. Meio ambiente e trânsito. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL: SUS/SAÚDE 
PÚBLICA: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e 
legislação do SUS. Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização – 
Humaniza-SUS, Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família. Política 
Nacional de Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei 
11350/2006.Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância 
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e 
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis 
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças infecciosas 
e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: Atividades Inerentes ao cargo, noções e normas de 
segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do 
Trabalho e processos de trabalho, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual. Noções gerais 
sobre atendimento ao público, higiene e limpeza, utilização de materiais dentários, saúde bucal e profilaxia, 
arcadas dentária (adulto e criança), estrutura do dente, montagem de instrumento clínico, EPI (equipamentos de 
proteção individual), anatomia dental, atividade e reação de produtos químicos, Procedimentos preventivos e 
restauradores, esterilização e desinfecção, preparo de materiais, Odontologia social e preventiva - Epidemiologia, 
métodos preventivos, políticas de saúde e cariologia, Odontologia Social e preventiva, Paciente infantil, paciente 
especial e biogênese  da dentição. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS: RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e 
discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Opções Gerais de Normas Constitucionais: Constituição Federal: 
Princípios Fundamentais, Garantias, Direitos e Garantias Fundamentais. Os Municípios. Administração Pública. 
Aspectos e normas gerais sobre Sistema Tributário Nacional. Os tributos, em especial os de competência 
municipal. Princípios gerais. Limitações ao poder de tributar. Tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
Obrigação tributária. Crédito Tributário. Noções Gerais de Direito Administrativo: Princípios adotados na 
Administração Pública. Limites na atuação do Estado frente às atividades particulares. Poderes 
administrativos. O Poder de Polícia. Noções de Direito Municipal: A Lei Orgânica do Município de Juatuba. Normas 
relativas ao Poder Executivo. A competência dos Poderes Executivo e Legislativo em iniciativa de leis. O Processo 
Legislativo. Código Tributário do Município de Juatuba. Lei Orgânica do Município de Juatuba/MG; Lei 
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Complementar nº 075/2006 - dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juatuba, e 
alterações posteriores; Lei Complementar nº 076/2006 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Prefeitura 
Municipal de Juatuba, e alterações posteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL DE URBANISMO: RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e 
discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Desenho e interpretação de projetos da construção civil; Instalação e 
coordenação de canteiros de obras de edificações; Acompanhamento e fiscalização das etapas de execução da 
construção civil; Atuação em etapas de manutenção e restauração de obras; Conhecimento das normas de 
segurança do trabalho na área da construção civil; Controle da qualidade dos materiais, de acordo com as normas 
técnicas; Execução de levantamentos topográficos, locações de obras e demarcações de terrenos; Realização de 
ensaios tecnológicos de laboratório e de campo; Aplicação das normas técnicas de saúde e segurança do trabalho 
e de controle de qualidade nos processos construtivos; Aplicação de medidas de controle e proteção ambiental 
para os impactos gerados pelas atividades construtivas; Conhecimento e aplicação das normas de 
sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente e entendendo a sociedade como uma construção 
humana dotada de tempo, espaço e história. Conhecimento das atribuições do cargo. Lei Orgânica do Município 
de Juatuba/MG; Lei Complementar nº 075/2006 - dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Juatuba, e alterações posteriores; Lei Complementar nº 076/2006 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da 
Prefeitura Municipal de Juatuba, e alterações posteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL SANITÁRIO NÍVEL MÉDIO: SUS/SAÚDE 
PÚBLICA: Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. 
Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e 
legislação do SUS. Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. 
Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização – 
Humaniza-SUS, Política Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família. Política 
Nacional de Atenção Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei 
11350/2006.Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância 
epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e 
chikungunya. Doenças infecciosas e parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis 
evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças infecciosas 
e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde. Política Nacional de Humanização. ESPECÍFICOS: Conhecimentos Gerais das atividades inerentes ao 
cargo. Legislação Sanitária Estadual e Municipal – Saneamento básico (águas de abastecimentos, águas 
servidas, lixo, etc). Normas básicas sobre alimentos. Enfermidades transmitidas por alimentos. Programa de 
Saúde: conceito de saúde e doença, noções de higiene, limpeza e desinfecção. Métodos de conservação de 
alimentos. Manipulação de alimentos. Normas para colheita de amostras. Fraudes em alimentos. Leite, queijos, 
carnes e ovos. Peixe - Características e cuidados na sua conservação. Legislação Sanitária Federal e Vigilância 
Sanitária ANVISA. Lei Orgânica do Município de Juatuba/MG; Lei Complementar nº 075/2006 - dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juatuba, e alterações posteriores; Lei Complementar nº 
076/2006 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Prefeitura Municipal de Juatuba, e alterações posteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MONITOR: RACIOCÍNIO LÓGICO: Estrutura lógica de 
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas informações das relações 
fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. Compreensão e 
elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que envolvam números e 
grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de 
elementos. ESPECÍFICOS: ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); Educação Infantil: Recreação, 
entretenimento, brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil; A rotina na Educação Infantil, cuidar das crianças, 
cuidados na cozinha e merenda escolar, limpeza escolar.  Condições sanitárias e de conforto nos locais de 
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trabalho, coleta e armazenamento do lixo. Conhecimentos de Serviços Gerais escolares. Conhecimentos básicos 
de primeiros socorros. E outros serviços correspondentes as atribuições do cargo. O apoio na inserção familiar, 
escolar e social de crianças e jovens deficientes; O desenvolvimento da independência a todos os níveis em que 
se possa processar; A preparação para uma adequada formação profissional e inclusão na vida ativa; 
Repensando as concepções de deficiência à luz de novos pressupostos; O contexto psicológico; O Clima sócio 
afetivo. Conhecimentos sobre Educação Inclusiva. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 
Educação inclusiva. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO: RACIOCÍNIO 
LÓGICO: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir 
novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas 
relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático 
(que envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples 
e composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e 
discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Noções em Redação Oficial; Modalidades de textos técnicos; 
Aspectos gerais da redação oficial; Conceito e princípios de redação oficial; Impessoalidade; Linguagem dos atos 
e comunicações oficiais; Concisão e clareza; Fechos para comunicação; Identificação do signatário; Modelos 
oficiais – normas gerais; Pronomes de Tratamento; Concordância; Emprego; Abreviaturas, siglas e símbolos. 
Comunicações oficiais; O padrão ofício; Exposição de motivos; Mensagem; Telegrama; Fax. Correio Eletrônico. 
Noções de organização. Perfil profissional. Ética e postura profissional. Atribuições e responsabilidades. Noções 
de telefonia. Agenda. Protocolo. Noções de arquivo. Correspondência interna e externa. Atendimento ao público. 
Higiene e segurança no trabalho e saúde ocupacional: conceitos básicos e melhores práticas. Ética e 
responsabilidade social: conceito, objetivos e finalidades. Princípios de Administração – Organizações e 
administração, objetivos, recursos, processos de transformação. Funções organizacionais. Eficiência e eficácia. 
Desempenho. Qualidade, qualidade total. Administração de Materiais e Controle de Almoxarifado - conceitos e 
funções. Operações de Almoxarifado, localização de materiais, classificação de materiais, inventário físico, 
acondicionamento, princípios de estocagem e equipamentos de movimentação. Comunicação interna e externa; 
relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Lei Orgânica do Município de Juatuba/MG; Lei Complementar 
nº 075/2006 - dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Juatuba, e alterações posteriores; 
Lei Complementar nº 076/2006 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Prefeitura Municipal de Juatuba, e 
alterações posteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE OFICIAL DE BIBLIOTECA: RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e 
discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Bibliotecas: tipos e conceitos. Estrutura física da biblioteca. 
Organização funcional da biblioteca. Acervo: seleção/aquisição, tratamento técnico. Armazenagem da 
documentação, preservação do acervo. Catálogos: tipos e referências. Serviços aos usuários: treinamento, 
orientação e consulta, referência, clipping, pesquisas e levantamentos bibliográficos, DSI e empréstimo. 
Comunicação interna e externa; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. Lei Orgânica do Município de 
Juatuba/MG; Lei Complementar nº 075/2006 - dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Juatuba, e alterações posteriores; Lei Complementar nº 076/2006 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da 
Prefeitura Municipal de Juatuba, e alterações posteriores. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR: RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e 
discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Legislação e Educação Brasileira; Princípios, Diretrizes Curriculares 
e Organização da Educação Básica Nacional e Municipal; Regimento Escolar e Proposta Pedagógica; 
Manutenção da educação e proteção à criança e ao adolescente; Orientação sobre Escrituração 
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Escolar/Educação Profissional; Quadro Curricular; Frequência; Incineração e informatização de documentos; 
Escrituração escolar; Arquivo; Censo Escolar/Cadastro Escolar/ Fluxograma e ciclo escolar; Educação inclusiva. 
Organização e funcionamento da secretaria da escola: documentação (professor e aluno), expedição, 
arquivamento; redação oficial: correspondência e redação técnica; matrícula, transferência e adaptação de aluno; 
avaliação escolar e estudos de recuperação; calendário escolar, regimento escolar e proposta pedagógica da 
escola. A Educação na concepção da LDB: estrutura e organização da educação nacional. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM: SUS/SAÚDE PÚBLICA: 
Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. Sistema Único de 
Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. 
Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. Políticas Nacionais na 
área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização – Humaniza-SUS, Política 
Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família. Política Nacional de Atenção 
Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei 11350/2006.Resolução 453/2012 
do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Epidemiologia e 
Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância epidemiológica e Doenças de 
Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e chikungunya. Doenças infecciosas e 
parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas 
no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos 
da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. 
ESPECÍFICOS: Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e Código de Ética da Enfermagem. Atuação do 
técnico de enfermagem no Programa Saúde da Família. Registro de Enfermagem, com evolução do paciente, 
sinais vitais (T/P/R/PA), peso, altura, circunferências corporais, mobilização, higiene corporal, controle hídrico e 
hidratação, preparo e administração de medicamentos; Orientações pertinentes ao auto cuidado, promoção do 
conforto físico, auxílio em exames e coleta de materiais para exames. Procedimentos para vacinação: organização 
e procedimentos técnicos da sala de vacina e calendário nacional de vacinação atual. Princípios da administração 
de medicamentos: vias, doses, técnicas e cuidados de enfermagem. Feridas: cuidados de enfermagem 
relacionados ao tratamento e prevenção de lesões cutâneas. Cuidados básicos de enfermagem na atenção à 
saúde do recém-nascido, criança, adolescente, mulher, homem, adulto e idoso, normal e com agravos à saúde. 
Atendimento em primeiros socorros. Cuidados básicos na atenção e controle das doenças infectocontagiosas. 
Epidemiologia, prevenção e controle de infecções. Processos de desinfecção, preparo e esterilização de materiais. 
Humanização da assistência. Saúde mental no SUS. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: 
RACIOCÍNIO LÓGICO: Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; 
Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura 
dessas relações. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio 
matemático (que envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 
três simples e composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de 
conceitos; e discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Acidente de trabalho: Conceito técnico e legal; causas e 
consequências; taxa de frequência e gravidade; estatísticas de acidentes; comunicação e registro do acidente; 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) Art. 154 a 169, 182 e 183, 189 a 197; Normas reguladoras do ministério 
do Trabalho (Portaria nº 3.214/1978); Seguro de acidentes do trabalho (SAT); Fator acidentário previdenciário 
(FAP); Nexo técnico epidemiológico (NTEP); Análise de riscos e de acidentes; Conceitos de riscos e 
gerenciamento de riscos; Inspeções de segurança; Técnicas de análise de acidentes; Auditorias em Segurança. 
Gerenciamento da Segurança do Trabalho: Organização da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
Organização do SESMT; Gestão de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e Individual (EPIs); Layout de 
riscos em ambientes de trabalho e Mapa de Riscos; Medidas de controle de riscos. Sistemas de prevenção e 
combate a incêndios; Doenças profissionais e doenças do trabalho; Ergonomia no trabalho. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM TOPOGRAFIA: RACIOCÍNIO LÓGICO: 
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas 
informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. 
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que 
envolvam números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e 
composta, porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e 
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discriminação de elementos. ESPECÍFICOS: Cartografia Básica, Geociências, Leis e Códigos aplicados a 
Agrimensura, Levantamentos Topográficos Planimétrico, Levantamento topográfico Altimétrico, Prática em 
Agrimensura, Levantamento Topográfico Cadastral, Desenho Técnico, Sensoriamento Remoto, Geotecnologias, 
Geoprocessamento, Georreferenciamento de Imóveis Rurais, Leitura e Produção de Textos Técnicos. 
Conhecimentos Gerais das atividades inerentes ao cargo. 
 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 Advogado 

 Engenheiro 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Leitura e Literatura; Diferenças 
entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto: texto e elementos 
constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas; marcas 
linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e 
fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão sobre o uso da língua; 
Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; 
Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos; Acentuação: 
Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Aspectos 
genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais 
seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação das palavras; Conceitos básicos; 
Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Tipos de Composição; Estudo 
dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos Essenciais da Oração; Termos 
Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; 
Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da 
Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e análise de Textos; Tipos de Comunicação: 
Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e defeitos de um texto; Coesão e coerência 
Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: Componentes de um 
computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de armazenagem de dados; 
propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões 
e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de janelas, programas e arquivos; 
instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e menus típicos; mecanismos de 
ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de páginas, impressão, títulos, fontes, 
tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, anotações e outras funcionalidades 
de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; uso de senhas para proteção. 
Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão. Criação e manipulação de formulários. MS Word 2007 
BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, cópia e recorte de dados, formatação de 
dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. 
Importação e exportação de dados. Proteção de dados e planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: 
conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; 
ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. 
Navegadores (browsers) e suas principais funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. 
Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. 
Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. 
Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local, características e aplicações. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ADVOGADO: RACIOCÍNIO LÓGICO: Estrutura lógica 
de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas informações das 
relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. Compreensão e 
elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que envolvam números e 
grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
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porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de 
elementos. ESPECÍFICOS: Personalidade e capacidade - fatos e atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. 
Obrigações e contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da jurisdição da ação. Das partes e dos procuradores: 
legitimação para a causa e para o processo; deveres e substituição das partes e dos procuradores. Da 
competência interna: competência em razão do valor e em razão da matéria. Competência funcional; competência 
territorial; modificações da competência e declaração de incompetência; formação, suspensão e extinção do 
processo. Da petição inicial. Da resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Das provas: depoimento 
pessoal, confissão, prova documental, prova pericial e inspeção judicial. Execução para entrega da coisa certa; 
para entrega da coisa incerta; execução das obrigações de fazer e de não fazer penhora, avaliação, arrematação, 
adjudicação e remissão. Execução contra a Fazenda Pública. DIREITO DO TRABALHO: Contrato individual de 
trabalho (urbano e rural): sujeitos, caracterização e modalidades da remuneração e do salário: salário por unidade 
de tempo, por obra e forma mista (tarefa); Parcelas integrativas do salário; Gratificação natalina; Salário mínimo: 
irredutibilidade e garantia, piso salarial, salário maternidade; Licença paternidade; Salário família e sua aplicação, 
condições de percepção, causa de dissolução  do contrato de trabalho: faltas cometidas pelo empregado  e faltas 
cometidas pelo empregador. Aviso prévio. Estabilidade sindical. Garantia de emprego. FGTS. Convenção coletiva 
e acordo coletivo de trabalho. Regras atuais no Brasil. O direito de greve. Constituição Federal de 1988. DIREITO 
PROCESSUAL DO TRABALHO: Aspectos gerais do direito processual do trabalho. Aplicação subsidiária ao 
código do processo civil. Processo em geral. Atos. Termos e prazos processuais. Competência da justiça do 
trabalho: em razão da matéria, em razão do lugar e em razão da pessoa. Dissídios individuais e coletivos: 
distinção. Reclamação escrita e verbal: quem pode ajuizar. Da notificação das partes. Das partes no processo 
trabalhista: capacidade, representação e seus procuradores, o "JUS POSTULANDI". Audiência: definição, 
significado, procedimento. Arquivamento, revelia, revelia e confissão. Exceções. Contestação. Reconvenção. 
Conciliação. Provas. Processo de execução. Título executivo; competência para executar; sentenças exequíveis; 
liquidação da sentença: por cálculos, por arbitramento e por artigos. Modalidades da execução. Penhora. 
Embargos à execução. Avaliação; Praça: arrematação, adjudicação e remissão. Recursos: espécies, hipóteses de 
cabimento e pressupostos. Cálculos das custas no processo trabalhista. Homologação de rescisão de contrato de 
empregados estáveis e não estáveis. Mandado de segurança e ação rescisória na justiça do trabalho. Súmulas do 
STF e enunciados do TST. DIREITO PENAL: Crime e contravenção. Da impunibilidade penal. Do concurso 
de pessoas.  Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública (crimes praticados por 
particulares e conceito de funcionário para o efeito penal). Contrabando e descaminho, crimes contra a ordem 
tributária. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Da Ação Penal: Denúncias, queixa (queixa-crime), representação. Do 
processo e do Procedimento: Procedimento de crimes apenados/detenção. Procedimentos de crimes apenados 
com reclusão. Procedimentos dos processos de competência do júri. Organização: Júri; sorteio, conselho de 
sentença. Citações e intimações. DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e 
deveres individuais e coletivos. Dos direitos sociais. Da nacionalidade.  Da organização. Do estado. Da União. Da 
administração pública: Disposições gerais. Dos servidores públicos civis. Da organização. Dos poderes: do poder 
legislativo: congresso nacional e suas atribuições. Da Câmara dos Deputados. Do Senado federal. Dos Deputados 
e Senadores: Reuniões e comissões. Do processo legislativo. Do poder executivo: Do Presidente e vice-
presidente da República. Da responsabilidade do Presidente da República. Do poder judiciário: Disposições 
gerais. Do supremo tribunal federal. Do superior tribunal de justiça. Do ministério público. Do Município (lei 
orgânica municipal). DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Atividade administrativa; Os poderes e 
deveres do administrador público. Poderes administrativos. Normas constitucionais sobre a administração pública: 
Disposições gerais, estatuto dos servidores públicos do município. Atos administrativos: Noções, elementos, 
atributos, espécies, validade e invalidade, anulação e revogação, poder de polícia, controle jurisdicional dos atos 
administrativos, discricionariedade e vinculação. Lei 8666/94 (das licitações) e suas alterações. Contrato 
administrativo: conceito, peculiaridades e espécies. Lei nº 10.520/2002 – Pregão; Decreto Federal nº 10.024/2019 
– Pregão Eletrônico. ATIVIDADE FINANCEIRA DO ESTADO E O DIREITO FINANCEIRO - Necessidades 
coletivas e o papel do Estado; O Fenômeno Financeiro. Atividade Financeira do Estado; Setores da atividade 
financeira pública; Direito Financeiro e conceito; Relações com a Ciência das Finanças e outros ramos jurídicos; 
As normas de Direito Financeiro: competência legislativa; leis complementares e leis ordinárias; Princípios do 
Direito Financeiro. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENGENHEIRO: RACIOCÍNIO LÓGICO: Estrutura lógica 
de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; Deduzir novas informações das 
relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura dessas relações. Compreensão e 
elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal; raciocínio matemático (que envolvam números e 
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grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); raciocínio sequencial; orientação espacial e temporal; formação de conceitos; e discriminação de 
elementos. ESPECÍFICOS: Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da 
Geologia, da Geografia e da Meteorologia; Normas regulamentadoras; Projeto e Execução de Obras Civis: 
locação de obra; sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; depósito e armazenamento de materiais; 
fundações profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; movimento de terras; elementos 
estruturais; estruturas em concreto armado; estruturas especiais; alvenaria estrutural; formas; armação; concreto; 
argamassas; alvenarias; esquadrias; ferragens; revestimentos; coberturas; pisos e pavimentações; rodapés, 
soleiras e peitoris; impermeabilização; pintura; equipamentos e ferramentas. Edificações e Meio Ambiente de 
Trabalho. Levantamentos topográficos e geotécnicos. Projeto e execução de estruturas de concreto simples e 
armado. Projeto e execução de estruturas de aço e madeira. Projeto e execução de instalações elétricas de baixa 
tensão e de telefonia; luminotécnica. Projeto e execução de instalações prediais de água fria, água quente, águas 
pluviais e de esgoto sanitário. Projeto e execução de fundações e estruturas de arrimo. Projeto e execução de 
instalações de proteção contra incêndio. Elementos da construção: muros e paredes; pisos, contra pisos e 
pavimentos; telhados e terraços; esquadrias; revestimentos; impermeabilizações e isolamentos térmicos e 
acústicos. Condicionamento e habitabilidade das construções. Tecnologia dos materiais de construção. 
Orçamento, discriminação e especificação técnica. Custos da construção. Planejamento, gerenciamento e controle 
de obras. Qualidade da construção. Patologia das construções. Fiscalização e controle de obras. Condições e 
meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Materiais de Construção Civil: aglomerantes: gesso, cal, 
cimento Portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; madeira; materiais 
cerâmicos; vidros; tintas e vernizes; ensaios e controles tecnológicos. Mecânica dos Solos: origem e formação dos 
solos; índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e argilosos; pressões nos solos; 
prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; terra; estrutura de arrimo; estabilidade 
de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações profundas. Resistência dos 
Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da elasticidade; análise de tensões; tensões 
principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações; relações tensão x deformação – Lei de Hooke; 
Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. 
Análise Estrutural: esforços seccionais – esforço normal, esforço cortante e momento fletor; relação entre 
esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, 
quadros). Dimensionamento do Concreto Armado: características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de 
aços para concreto armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; concreto armado – 
fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e emendas em barras de armação; detalhamento de 
armação em concreto armado. Segurança e higiene no trabalho: segurança na construção civil; proteção coletiva e 
individual; ergonomia; riscos ambientais (químicos, físicos, biológicos, mecânicos); riscos em eletricidade, em 
transporte e em movimentação de materiais. Representação e interpretação de projetos: arquitetura; instalações; 
fundações; estruturas. 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

 

 Assistente Social 

 Médico Veterinário 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL): Leitura e Literatura; Diferenças entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; 
Discurso e texto: texto e elementos constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, 
sequências discursivas; marcas linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de 
sentido: mecanismos de coesão e fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e 
reflexão sobre o uso da língua; Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros 
Vocálicos; Encontros Consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): 
Conceitos básicos; Acentuação: Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica; 
Acentuação gráfica; Aspectos genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; 
Hiatos; Ditongos; Formas verbais seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação 
das palavras; Conceitos básicos; Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; 
Sufixos; Tipos de Composição; Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos 
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Essenciais da Oração; Termos Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de 
Concordância; Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Sinais 
de Pontuação; Problemas Gerais da Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e análise de 
Textos; Tipos de Comunicação: Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e defeitos de 
um texto; Coesão e coerência Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL): Componentes de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de 
armazenagem de dados; propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, 
vídeos; principais padrões e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de 
janelas, programas e arquivos; instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e 
menus típicos; mecanismos de ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de 
páginas, impressão, títulos, fontes, tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, 
anotações e outras funcionalidades de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de 
alterações; uso de senhas para proteção. Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão. Criação e 
manipulação de formulários. MS Word 2007 BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, 
cópia e recorte de dados, formatação de dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação de arquivos: 
leitura e gravação. Macros. Impressão. Importação e exportação de dados. Proteção de dados e planilhas. MS 
Excel 2007 BR ou superior. Internet: conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação 
segura: cuidados no uso da Internet; ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros dispositivos de 
segurança; senhas fracas e fortes. Navegadores (browsers) e suas principais funções. Sites e links; buscas; salva 
de páginas. Google Chrome. Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e 
outras funcionalidades. Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de transmissão. 
FTP. Webmail. Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local, características e aplicações. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: SUS/SAÚDE PÚBLICA: 
Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. Sistema Único de 
Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. 
Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. Políticas Nacionais na 
área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização – Humaniza-SUS, Política 
Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família. Política Nacional de Atenção 
Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei 11350/2006.Resolução 453/2012 
do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Epidemiologia e 
Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância epidemiológica e Doenças de 
Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e chikungunya. Doenças infecciosas e 
parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas 
no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos 
da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. 
ESPECÍFICOS: Intersetorialidade, redes sociais e participação cidadã: O Serviço Social no Nasf. A política de 
saúde mental no Brasil. A Reforma Psiquiátrica no Brasil; Controle social na saúde: Conselhos de Saúde, 
movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade civil, terceiro setor; Distrito Sanitário, 
territorialização; Epidemiologia e planejamento de ações de saúde; Família em seus diversos contextos sociais: 
violência intrafamiliar, abandono de incapaz, rupturas conjugais, recomposição familiar; Organização de serviços 
de saúde; Participação popular e saúde: educação e saúde; Políticas de Atenção à Mulher em situação de 
violência doméstica e suas dimensões contemporâneas - "Lei Maria da Penha"; Políticas de atenção ao idoso e 
suas dimensões contemporâneas: violência intrafamiliar, abandono e outros - Estatuto do Idoso; Políticas públicas 
e saúde; Processo de trabalho do assistente social em suas dimensões teórico metodológico, técnico cooperativa 
e ético político; Programa de Saúde da Família; Promoção à saúde e qualidade de vida; Serviço Social e Saúde; 
Trabalho com Grupos e atuação em equipe interdisciplinar. O Serviço Social no Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS. Serviço Social e Educação. Ética e Serviço Social. Questão Social e suas manifestações na 
contemporaneidade. Estatuto da Criança e do adolescente. Código de Ética do Assistente Social. Lei que 
regulamenta a profissão do Assistente Social. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. Lei 
Orgânica da Assistência Social. Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de 
Assistência Social – PNAS. Norma Operacional Básica – NOB/SUAS/ 2012.  Lei Federal n° 9394/96 e alterações – 
Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 - Dispõe sobre o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Lei 12.435/2011. Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
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Instrumentalidade do Serviço Social. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. Estatuto da 
igualdade racial. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO: SUS/SAÚDE PÚBLICA: 
Constituição Federal de 1988 – Título VIII, Capítulo II, Seção II, Artigos de 196 a 200, da Saúde. Sistema Único de 
Saúde: princípios, diretrizes e controle social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. 
Legislação Federal, Leis Federais nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90. Políticas Nacionais na 
área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização – Humaniza-SUS, Política 
Nacional de Promoção da Saúde. Atenção Primária em saúde e saúde da família. Política Nacional de Atenção 
Básica. Atenção de média e alta complexidade. Redes de atenção à saúde. Lei 11350/2006.Resolução 453/2012 
do Conselho Nacional da Saúde. Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Epidemiologia e 
Indicadores de Saúde. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vigilância epidemiológica e Doenças de 
Notificação Compulsória. Doenças transmitidas por vetores: dengue, zika e chikungunya. Doenças infecciosas e 
parasitárias. Noções de saneamento básico. Doenças transmissíveis evitáveis por vacinação. Doenças endêmicas 
no Brasil. Noções de vigilância epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias do Ministério da Saúde. Pactos 
da Saúde. BRASIL. Ministério da saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização. 
ESPECÍFICOS: Epidemiologia e controle de zoonoses: leptospirose, raiva, teníase, cisticercose, esquistossomose, 
dengue, febre amarela, febre maculosa, toxoplasmose, leishmaniose visceral e cutânea, brucelose, tuberculose e 
criptosporidiose; Controle e biologia de vetores, roedores e animais peçonhentos; Noções de saneamento, 
tratamento e abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e destino de resíduos sólidos, drenagem de 
águas pluviais e saneamento como instrumento de controle de endemias; Boas práticas de fabricação de produtos 
de origem animal, Doenças transmissíveis por alimentos de origem animal; Boas práticas de produção de produtos 
de origem animal; Inspeção de produtos de origem animal: leite e derivados, carne e derivados, aves, ovos, 
pescado e mel; Tecnologia de produtos de origem animal; Aplicação do Método HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Points) - Análise de Perigos; Pontos Críticos de Controle-APPCC em indústrias de produtos de origem 
animal; Legislação: leis, decretos-lei, decretos, portarias, regulamentos, resoluções e instruções normativas do 
Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Resíduos de drogas veterinárias em 
produtos de origem animal: importância, controle e legislação.    
 
 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO) 

 

 Pedagogo 

 Professor PI 

 Professor PII 

 Professor PIII - Artes 

 Professor PIII - Ciências 

 Professor PIII - Educação Física 

 Professor PIII - Ensino Religioso 

 Professor PIII - Geografia 

 Professor PIII - História 

 Professor PIII - Língua Inglesa 

 Professor PIII - Língua Portuguesa 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO): Leitura e Literatura; 
Diferenças entre padrões da linguagem oral e da linguagem escrita; norma culta; Discurso e texto: texto e 
elementos constitutivos do contexto de produção; Gêneros do discurso: estrutura, sequências discursivas; marcas 
linguísticas; Práticas de leitura e produção de texto; O texto como unidade de sentido: mecanismos de coesão e 
fatores de coerência; A formação de leitores e produtores de texto; Análise e reflexão sobre o uso da língua; 
Fonologia: Conceitos básicos; Classificação dos fonemas; Sílabas; Encontros Vocálicos; Encontros Consonantais; 
Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia (regras do novo acordo ortográfico): Conceitos básicos; Acentuação: 
Conceitos básicos de acordo com a Nova Norma Ortográfica; Acentuação tônica; Acentuação gráfica; Aspectos 
genéricos das regras de acentuação; As regras básicas; As regras especiais; Hiatos; Ditongos; Formas verbais 
seguidas de pronomes; Acentos diferenciais; Morfologia: Estrutura e Formação das palavras; Conceitos básicos; 
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Processos de formação das palavras; Derivação e Composição; Prefixos; Sufixos; Tipos de Composição; Estudo 
dos Verbos Regulares e Irregulares; Classe de Palavras; Sintaxe: Termos Essenciais da Oração; Termos 
Integrantes da Oração; Termos Acessórios da Oração; Período; Sintaxe de Concordância; Sintaxe de Regência; 
Sintaxe de Colocação; Funções e Empregos das palavras “que” e “se”; Sinais de Pontuação; Problemas Gerais da 
Língua Culta: O uso do hífen; O uso da Crase; Interpretação e análise de Textos; Tipos de Comunicação: 
Descrição; Narração; Dissertação; Tipos de Discurso; Qualidades e defeitos de um texto; Coesão e coerência 
Textuais; Estilística: Figuras de linguagem; Vícios de Linguagem. 
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EDUCAÇÃO): Componentes 
de um computador: processadores, memória e periféricos mais comuns; dispositivos de armazenagem de dados; 
propriedades e características. Arquivos digitais: documentos, planilhas, imagens, sons, vídeos; principais padrões 
e características. Arquivos PDF. Sistema operacional Windows: manipulação de janelas, programas e arquivos; 
instalação e desinstalação de programas; principais utilitários; telas de controle e menus típicos; mecanismos de 
ajuda; mecanismos de busca. Editores de texto: formatação, configuração de páginas, impressão, títulos, fontes, 
tabelas, corretores ortográficos, manipulação de figuras, cabeçalhos, rodapés, anotações e outras funcionalidades 
de formatação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação; controle de alterações; uso de senhas para proteção. 
Formatos para gravação. Mala direta. Macros. Impressão. Criação e manipulação de formulários. MS Word 2007 
BR ou superior. Planilhas: criação, manipulação de dados, fórmulas, cópia e recorte de dados, formatação de 
dados e outras funcionalidades para operação. Manipulação de arquivos: leitura e gravação. Macros. Impressão. 
Importação e exportação de dados. Proteção de dados e planilhas. MS Excel 2007 BR ou superior. Internet: 
conceitos gerais e funcionamento. Endereçamento de recursos. Navegação segura: cuidados no uso da Internet; 
ameaças; uso de senhas e criptografia; tokens e outros dispositivos de segurança; senhas fracas e fortes. 
Navegadores (browsers) e suas principais funções. Sites e links; buscas; salva de páginas. Google Chrome. 
Firefox. Internet Explorer. E-mail: utilização, caixas de entrada, endereços, cópias e outras funcionalidades. 
Transferência de arquivos e dados: upload, download, banda, velocidades de transmissão. FTP. Webmail. 
Conexão de computadores em rede: Wi-Fi, rede local, características e aplicações. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PEDAGOGO: CONHECIMENTOS 
PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-aprendizagem. A 
educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, atribuições e 
participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e execução). O 
cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular compromissada com a 
aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos de avaliação da 
aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e avaliação.  Visão 
Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto nº 7611, de 17 de 
novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990.  Lei nº 14.113, 
de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. Teorias e 
Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de Ensino/Aprendizagem: 
Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases psicopedagógicas da 
aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia escolar. Planejamento 
de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas. 
Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Avaliação do Rendimento Escolar. Avaliação 
do Sistema Educacional. Correntes Pedagógicas da Educação Infantil. Currículos e Programas. Didática Aplicada 
à Educação a Distância. Didática e Diversidade na Sala de Aula. Didática: Novas Mediações. Educação de Jovens 
e Adultos. Educação e Movimentos Históricos. Educação Inclusiva: Aspectos Teórico-práticos. Educação 
Profissional: Serviços e Apoio Escolar. Estágio Supervisionado em Ensino Infantil. Serviços de Apoio Escolar. 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. Estrutura e Organização da Escola de Educação Infantil. Estudos 
Disciplinares. Filosofia e Educação. Orientação educacional (evolução histórica, conceitos, princípios, objetivos e 
funções). Técnicas de orientação educacional. Planejamento em orientação educacional. Orientação profissional. 
Gestão da Educação em Ambientes não Escolares. Gestão Escolar: Dimensões da Ação Supervisora. Gestão 
Escolar: Mediação, Escola, Família e Saúde. Gestão Escolar: Mediação, Escola, Trabalho e Lazer. Homem e 
Sociedade. Informática: Tecnologias Aplicadas à Educação. Metodologia do Ensino Médio (Modalidade Normal). 
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Supervisão escolar (evolução: evolução histórica, conceitos, princípios, objetivos e funções) Estratégias 
específicas da ação supervisora. Procedimentos técnicos de supervisão escolar. Métodos de Pesquisa. O Jogo na 
Construção do Conhecimento. Pesquisa Educacional: Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Pesquisa Educacional: Dimensões Internas e Externas da Escola. Pesquisa Educacional: Diversificação de 
Modelos Pedagógicos. Planejamento Educacional e Projetos de Ação Pedagógica. Políticas Públicas e Legislação 
de Ensino. Prática no Ensino Infantil (0 a 3 anos). Prática na Formação do Pedagogo: Orientação Educacional. 
Práticas do Ensino Fundamental. Práticas e Projetos no Ensino Infantil (4 e 5 anos). Psicologia Construtivista e 
Sociointeracionista. Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PI: 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-
aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, 
atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e 
execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos 
de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e 
avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 
Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 
nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 
Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 
psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 
escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 
implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Alfabetização e 
letramento: pressupostos teóricos e implicações pedagógicas no cotidiano escolar. Alfabetização e linguagem. O 
ensino da língua portuguesa na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: discussões atuais 
(linguagem, língua, interação e enunciação). O desenvolvimento da oralidade no cotidiano escolar: capacidades e 
estratégias metodológicas. A prática da leitura: objetivos e finalidades da leitura; aspectos indispensáveis à 
compreensão na leitura do texto; relação leitor/autor; diversidade textual e a prática pedagógica (tipologia, 
suportes e gêneros textuais). A prática de produção de texto: condições de produção; finalidade da produção de 
texto; ortografia; revisão textual. A apropriação do sistema de escrita no cotidiano escolar: capacidades e 
estratégias metodológicas. Escolas Pedagógicas (Tradicional, tecnicista, crítico-social dos conteúdos, liberal e 
libertadora). Pensadores da educação: Piaget, Vygotsky, Gardner, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Freud. A 
proposta construtivista. Psicologia do desenvolvimento. Educação especial. Inclusão. Avaliação da aprendizagem. 
O trabalho com a literatura. - Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos e históricos da educação: 
Concepções filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e cultura; A escola como instituição 
social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - Fundamentos didático-
metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação 
do processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem de 
questões sociais; Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; Currículo e construção do 
conhecimento. Parâmetros Curriculares Nacionais; Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, 
globalização do conhecimento. O trabalho pedagógico na escola: gestão do processo educativo, planejamento e 
organização do trabalho pedagógico, métodos e técnicas, avaliação. A relação professor/aluno; Conhecimento 
sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau; Reorganização do Ensino; 
Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo.  - Fundamentos legais da Educação: 
Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei nº 9.394/96 e alterações); Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 e alterações); Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de 
Educação - PNE.   
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PII: 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-
aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, 
atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e 
execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos 
de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e 
avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 
Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 
nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 
Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 
psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 
escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 
implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Alfabetização e 
letramento: pressupostos teóricos e implicações pedagógicas no cotidiano escolar. Alfabetização e linguagem. O 
ensino da língua portuguesa na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: discussões atuais 
(linguagem, língua, interação e enunciação). O desenvolvimento da oralidade no cotidiano escolar: capacidades e 
estratégias metodológicas. A prática da leitura: objetivos e finalidades da leitura; aspectos indispensáveis à 
compreensão na leitura do texto; relação leitor/autor; diversidade textual e a prática pedagógica (tipologia, 
suportes e gêneros textuais). A prática de produção de texto: condições de produção; finalidade da produção de 
texto; ortografia; revisão textual. A apropriação do sistema de escrita no cotidiano escolar: capacidades e 
estratégias metodológicas. Escolas Pedagógicas (Tradicional, tecnicista, crítico-social dos conteúdos, liberal e 
libertadora). Pensadores da educação: Piaget, Vygotsky, Gardner, Paulo Freire, Emília Ferreiro e Freud. A 
proposta construtivista. Psicologia do desenvolvimento. Educação especial. Inclusão. Avaliação da aprendizagem. 
O trabalho com a literatura. - Fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos e históricos da educação: 
Concepções filosóficas da educação; Relação entre educação, sociedade e cultura; A escola como instituição 
social; Teorias do desenvolvimento e da aprendizagem; Psicologia da Educação; - Fundamentos didático-
metodológicos da Educação: Tendências pedagógicas na prática escolar; Planejamento, metodologia e avaliação 
do processo ensino/aprendizagem; Projeto Político Pedagógico; Escola Cidadã. - Ensino e aprendizagem de 
questões sociais; Linguagem na escola; História da Educação; Pedagogia da inclusão; Currículo e construção do 
conhecimento. Parâmetros Curriculares Nacionais; Os projetos de trabalho: teoria e prática, interdisciplinaridade, 
globalização do conhecimento. O trabalho pedagógico na escola: gestão do processo educativo, planejamento e 
organização do trabalho pedagógico, métodos e técnicas, avaliação. A relação professor/aluno; Conhecimento 
sobre ciclos de formação; Estrutura e funcionamento do ensino de 1º grau; Reorganização do Ensino; 
Democratização do ensino; Avaliação; Planejamento Participativo.  - Fundamentos legais da Educação: 
Constituição Federal de 1988 (Atualizada): Título VIII, Capítulo III, Seção I - Da Educação. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (Lei nº 9.394/96 e alterações); Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica; 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90 e alterações); Lei 13.005/2014 – Plano Nacional de 
Educação - PNE.   
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII - ARTES: 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-
aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, 
atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e 
execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos 
de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e 
avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 
Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 
nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 
Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 
psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 
escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 
implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: História e 
metodologia do ensino de Arte. A arte e a educação. O ensino da arte no currículo: legislação e prática. O 
conhecimento artístico como produção e fruição. Arte, linguagem e comunicação. Teoria e prática em arte na 
escola. Elementos básicos das linguagens artísticas. Diversidade das formas de arte e concepções estéticas da 
cultura regional, nacional e internacional. ARTE E EDUCAÇÃO: O papel da arte na educação; o professor como 
mediador entre a arte e o aprendiz; o ensino e a aprendizagem em arte; fundamentação teórico-metodológica; o 
fazer artístico, a apreciação estética e o conhecimento histórico da produção artística da humanidade, na sala de 
aula. O currículo de arte no ensino fundamental. Folclore piauiense e nacional. A cultura popular e o folclore na 
escola. Diversidade cultural no ensino de artes. Educação Musical. O ensino de música no Ensino Fundamental. A 
importância do ver, fazer e pensar o processo artístico na educação escolar. A especificidade do conhecimento 
artístico e estético; A produção artística da humanidade em diversas épocas, diferentes povos, países, culturas; 
identidade e diversidade cultural; A contextualização conceitual, social, política, histórica, filosófica e cultural da 
produção artístico-estética da humanidade. ARTE – LINGUAGEM: O homem - ser simbólico; arte: sistema 
semiótico de representação; os signos não verbais; as linguagens da arte: visual, audiovisual, música, teatro e 
dança; construção/produção de significados nas linguagens artísticas; leitura e interpretação significativas de 
mundo; a fruição estética e o acesso aos bens culturais; percepção e análise; elementos e recursos das 
linguagens artísticas; Conceito de Arte. Análise e interpretações da linguagem artística. Metodologia do ensino da 
arte. História da arte: Renascimento, Barroco e Impressionismo. O barroco no Brasil. Artes plásticas no Brasil. 
Cores. Teatro na educação fundamental. Expressão corporal. Manifestações artísticas populares do Brasil. Arte: 
Significado da Arte, O Artista e a Obra de Arte na História; Conteúdos, Metodologia e Procedimentos Escolares 
em Arte: O que estudar em Arte, Como estudar arte na Escola, Aprendizagem Significativa, O Papel do professor, 
A cultura na formação dos professores de arte, As tendências pedagógicas no ensino das Artes; Avaliação como 
processo na Arte: Avaliando a criação/produção: teatro, música, dança; Avaliando a percepção/análise: o teatro, a 
música, dança, artes visuais; O Papel Social da Arte: As manifestações artísticas como inclusão social, e 
educação para as relações étnicos- raciais através da dança, do teatro, da música, artes visuais. PCN’s. Diretrizes 
Curriculares para o Ensino de Artes. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII - CIÊNCIAS: 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-
aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, 
atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e 
execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos 
de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e 
avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 
Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 
nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990. Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 
Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 
psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 
escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 
implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: O Universo. Terra e 
Lua. Estrutura e Dinâmica da Terra. Fatores Bióticos e Abióticos no s ambientes. Produtores, Consumidores e 
Energia. Fotossíntese e respiração celular. Decomposição. A água e seus estados físicos. O ciclo da água. Água 
solvente universal. Água nos seres vivos. O ar em volta da Terra: Existência do ar, o ar e suas propriedades, 
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poluição do ar. Meio Ambiente e Evolução: Biomas e Desenvolvimento Sustentável, Os Biomas Brasileiros. A 
origem da vida e os Reinos Monera, Protoctista, Fungi e Plantae. Reino Metazoa Invertebrados e Cordados. 
Conhecimento do Corpo Humano: As Células, A Organização e Processos Celulares, Citoplasma e Organelas 
Citoplasmáticas, Núcleo e Cromossomas, Divisão Celular (Mitose e Meiose), Os Tecidos do Corpo Humano, 
Ossos, O Poder Calórico dos Alimentos, Composição dos Alimentos. Sistemas do Corpo Humano: Sistema 
Digestório, Sistema Respiratório, Sistema Cardiovascular, Sangue, Sistema Imunitário, Sistema Urinário, Sistema 
Locomotor, Sistema Tegumentar, Sistema nervoso, Sistema Sensorial, Sistema Endócrino, Sistema Genital, 
Hereditariedade: Genética, Genética no Século XXI. Introdução à Química: Introdução ao estudo da química, A 
Matéria e seus Estados Físicos, A Composição da Matéria, Processo de Separação de Misturas, Transformações 
da Matéria, Dos Gregos a Dalton, Átomo, Descobrindo a Estrutura Atômica, Evolução do Modelo Atômico, Bases 
da Organização dos Elementos, Ligação Iônica ou Eletrovalente, Ligação Covalente ou Molecular, Ligação 
Metálica, Funções inorgânicas (Ácidos e Bases), Funções Inorgânicas (Sais e Óxidos), Balanceamento das 
Equações Químicas, Leis das Reações Químicas. Introdução à Física: Grandezas Físicas e unidades, Energia e 
suas Modalidades, Fontes e Matrizes Energéticas, Força, Trabalho e Potência, Forças Produzindo Movimentos, 
Leis de Newton, Gravitação, Calor e suas Manifestações, Ondulatória, Lua, Sistemas Ópticos, Eletrização, 
Eletricidade e Magnetismo, Associação de resistores. PCN – Ciências. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII – EDUCAÇÃO 

FÍSICA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de 

ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas 

(composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, 

elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização 

curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os 

processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo 

e avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 

Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 

nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 

1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 

Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 

Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 

psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 

escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 

implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: A História da 

Educação Física e do Esporte no Brasil: panorama, perspectivas e proposta. A Educação Física como área de 

conhecimento escolar. Competências para ensinar. Princípios pedagógicos. A Educação Física como componente 

curricular. Conhecimentos e conteúdos específicos da Educação Física. Motricidade Humana: a complexidade e a 

práxis educativa. Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; Função social 

da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação Física; 

Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício, Conhecimentos fisiológicos 

do corpo em movimento; Teoria do treinamento esportivo. Parâmetros Curriculares da Ed. Física. Dimensões 

históricas da Educação Física. A Educação Física no currículo da Educação Básica: significados e possibilidades. 

As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física Escolar. Os objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação na Educação Física escolar. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação 

didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor. O corpo e suas implicações na Educação Física.  

Ensino de jogos / brincadeiras, esportes, danças, ginástica, lutas, expressão corporal, lazer e educação física 

escolar. Saúde, alimentação e qualidade de vida. Parâmetro Curricular Nacional- Ed. Física. Esportes, tipos e 

modalidades esportivas. Esportes coletivos e suas regras. Educação Física. Esportes: Atletismo. Esportes 

coletivos: futebol de campo, futsal, basquete, vôlei, handebol. Esportes com bastões. Técnicas e táticas. Regras e 
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penalidades. Organização de eventos esportivos. Jogos: Jogos pré-desportivos. Brincadeiras da cultura popular. 

Lutas: Judô, Capoeira. Atividades Rítmicas e Expressivas: Danças: danças populares brasileiras; danças 

populares urbanas; danças modernas, contemporâneas e jazz; danças e coreografias associadas a manifestações 

culturais. Percepção corporal e espaço-temporal. Ginásticas de preparação e aperfeiçoamento para a dança; de 

preparação e aperfeiçoamento para os esportes, jogos e lutas; ginástica olímpica e rítmica desportiva. Primeiros 

socorros no esporte. Parâmetros Curriculares da Ed. Física. Conceitos: anatomia, biometria, biomecânica. 

Fisiologia do esforço e socorros de urgência. Recreação, ginástica e dança. Práticas desportivas, modalidades e 

regulamentos. Aspectos socioculturais do esporte. As atividades físicas, o exercício e a saúde no contexto da 

educação física. As finalidades e os objetivos da educação física escolar. Educação Física e inclusão escolar: 

relações étnico-raciais, gênero, pessoa com deficiência. A integração escolar e social da pessoa com deficiência. 

Eixos e capacidades a serem desenvolvidas em Educação Física. Como avaliar as aulas de Educação Física. 

Relação da Educação Física com o lazer e educação. 

 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII – ENSINO 
RELIGIOSO: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o 
processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições 
Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola 
(caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A 
organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos 
currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A 
relação currículo e avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução 
CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 
de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB 
nº03 de 15/06/2010).  Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 
8.069, de 13 de Julho de 1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, 
fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; 
Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; 
Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a 
eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e 
suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Conceitos de: 
Ser Humano, Sociedade, Escola e o Professor. Espiritualidade, fé, mito e rito. Fenômenos Religiosos a partir de 
três questões básicas: "De onde venho?", "Quem sou eu?", "Pra Onde Vou?". Concepção de desenvolvimento 
humano/apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural. Linguagens da Infância. PCNS da 
Educação Infantil. Educação e sociedade. As funções sociais da escola no mundo contemporâneo. Os 
fundamentos filosóficos da educação. Tendências Pedagógicas. Visão Histórica da Educação no Brasil. Teorias de 
Aprendizagem e desenvolvimento Humano. Educação e Inclusão. Currículo escolar – formação do humano. 
Concepções de Educação Religiosa: religiosidade e fenômeno religioso. Educação Religiosa no Brasil: Aspectos 
legais e históricos. As tradições religiosas e o pluralismo religioso no Brasil. Educação Religiosa e as novas 
exigências educacionais. Objetivos da Educação Religiosa. Os blocos de conteúdos: Ethos, Culturas e Tradições 
Religiosas, Ritos, Textos Sagrados e Teologias. Ensino, aprendizagem e avaliação em Educação Religiosa. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII – GEOGRAFIA: 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-
aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, 
atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e 
execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos 
de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e 
avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 
Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 
nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 
Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 
psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 
escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 
implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: O território 
brasileiro; O espaço natural brasileiro, planaltos, planícies, depressões; climas tropicais e subtropicais. Cartografia: 
A representação do espaço geográfico, mapas, projeções, escalas. Atmosfera, condições naturais, a vida nos 
ecossistemas, a formação do planeta, a atmosfera, o tempo e o clima. Os climas e as formações vegetais da terra. 
A Hidrosfera. A Litosfera e o Relevo terrestre. A atividade Industrial e as Fontes de Energia. A agropecuária. O 
espaço geográfico, a terra e o universo. Movimentos da terra e suas consequências para o ser humano. Formação 
da Terra. O Relevo, o relevo do Brasil. Os rios e as águas subterrâneas, bacias hidrográficas brasileiras. O clima e 
a vegetação. A expansão do espaço geográfico. O estudo da população. Estrutura da população. Migrações 
populacionais. Atividades econômicas. A urbanização. Conhecendo o Brasil, Região Norte, Região Nordeste, 
Região Sudeste, Região Sul, Região Centro-Oeste. O mundo atual, o mundo em transformação, desigualdades 
socioeconômicas. América do Sul, aspectos naturais, populacionais. América Platina. América Andina e Guianas. 
América Central. México. América Anglo-Saxônica, aspectos naturais. Canadá. Estados Unidos. Oceania. Regiões 
Polares. Europa, aspectos naturais e populacionais. A Europa e suas regiões. Oriente Médio e Ásia Central. 
Subcontinente Indiano e Sudeste Asiático. Extremo Oriente. África, aspectos naturais, a influência externa e o 
espaço natural, o espaço socioeconômico. O capitalismo e a formação do espaço mundial. A Revolução Técnico- 
Científica e a Globalização. A Urbanização e as Cidades Globais. América: O relevo e a hidrografia do continente 
americano, o clima e as paisagens vegetais na América. A integração da América e a formação dos blocos 
econômicos. América Latina – Países subdesenvolvidos industrializados, países subdesenvolvidos exportadores 
de produtos primários. Cuba – O Socialismo na América. O século XX – Geopolítica e economia mundial. A 
globalização e a formação dos blocos econômicos. Rússia. Japão e Tigres Asiáticos. China.  As Diferentes 
Relações do Quadro Natural. O Quadro geomorfológico da Terra e os Grandes Espaços Climato-Botânicos. A 
Relação Natureza/Sociedade: A Natureza e seu significado dentro da Questão Ambiental hoje. A distribuição dos 
recursos naturais e seu aproveitamento Econômico. A ação do Homem nos principais Domínios Naturais: 
Equilíbrio/Desequilíbrio dos Ecossistemas. A Construção do Espaço Urbano e a Relação Campo/Cidade. O Meio 
Técnico-Científico. Os Fenômenos da Metropolização e da Desmetropolização. Características dos Grandes 
Espaços Agrários do Mundo Atual. O Espaço Mundial da Pobreza. Mercosul. O Papel dos Estados Unidos no 
Mundo Atual. A Industrialização Brasileira. As tendências da Urbanização Brasileira no final do Século XX e início 
do Século XXI. PCN – Geografia. 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII – HISTÓRIA: 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo de ensino-
aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas (composição, 
atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, elaboração e 
execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização curricular 
compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os processos 
de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo e 
avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 
Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 
nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 
Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 
psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 
escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 
implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: História: teoria e 
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métodos. História das Sociedades: culturas e mentalidades, poder, economia, etnia, sexualidade e 
desenvolvimento tecnológico. História Antiga: As primeiras civilizações. As primeiras Sociedades. Primeiros povos 
da América. Os primeiros centros Urbano:  Sociedades da Mesopotâmia, Áfricas (Egito Antigo e Reino de Cuxe, 
Sociedade Hebraica, Povos da Índia e da China. Gregos e Romanos Antigos: Grécia Antiga das origens à polis, 
Grécia Antiga o período clássico e a expansão territorial. Roma Antiga, expansão e crise, vivencias culturais. A 
Cristandade e o Islamismo: Reinos germânicos e Caronlígio, Mundo Islâmico, Ocidente medieval (sociedade 
feudal, cristandade e cultura, Império Bizantino. Expansão Saberes e Crenças: Expansão Européia, Renascimento 
e Humanismo, Reformas Religiosas. Contatos e Confrontos: Conquista da América, Povos Indígenas, Povos da 
África. Formação Colonial: Os primeiros tempos, Mercantilismo e Sistema Colonial, Economia Colonial, 
Administração e Religiosidade, Escravidão Africana. Transformações na Colônia: União Ibérica e Brasil Holandês, 
Expansão Territorial e Conflitos, Sociedade Mineradora. Antigo Regime e Revolução Inglesa, A era do Iluminismo, 
A Revolução Industrial, Formação dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Época de Napoleão, Independências 
na América, Independência do Brasil, Primeiro Reinado no Brasil. Novas tecnologias e expansão do Capitalismo. 
Europa (revoluções e unificações nacionais). Estados Unidos no século XIX. Imperialismo na África e na Ásia. 
Período Regencial no Brasil, Segundo Reinado no Brasil, Crise do império brasileiro. República o Brasil. Primeira 
Guerra Mundial e Revolução Russa.  Totalitarismo e Segunda Guerra Mundial. A guerra Fria. África e Ásia das 
independências aos dias atuais. As Monarquias Nacionais e o Absolutismo. Revolução Industrial. Revoluções 
Liberais.. A crise de 1929. O fascismo na Itália. O nazismo na Alemanha. O mundo pós-guerra: A Guerra Fria a 
formação do Terceiro Mundo. O Neo-Imperialismo e a América Latina; O Neo-Imperialismo e a Luta de libertação 
dos povos africanos. Neoliberalismo. A Era Vargas. Da Democracia à Ditadura Militar no Brasil. O movimento de 
1964 e o Estado de Segurança Nacional. A abertura política: anistia, a campanha pelas diretas, o fim do regime 
militar aos dias atuais. A era da Globalização: Crise do Socialismo Autoritário, As faces da globalização, Brasil 
contemporâneo. PCN – História. 
 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII – LÍNGUA 
INGLESA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o processo 
de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições Colegiadas 
(composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola (caracterização, 
elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A organização 
curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos currículos. Os 
processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A relação currículo 
e avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n°9394/96 de 20/12/1996). 
Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 de 30/01/2012); Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB nº03 de 15/06/2010).  Decreto 
nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, fundamentos, concepção. 
Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; Processo de 
Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; Bases 
psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a eficácia 
escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e suas 
implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Concepções sobre o 
ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. Tendências Pedagógicas: métodos e abordagens de ensino (Grammar-
Translation; The Audio-Lingual Method; Community Language Learning; Communicative Approach; Collaborative 
Learning). Interculturalidade e Interdisciplinaridade no ensino de Língua Inglesa. Compreensão e Produção de 
Textos em Língua Inglesa. Fonologia, Ortografia e Morfossintaxe. Artigos; substantivos (gênero, número, caso 
genitivo, composto "countable" e "uncountable"); Pronomes (pessoais retos e oblíquos, reflexivos, relativos); 
Adjetivos e pronomes possessivos, interrogativos, indefinidos, demonstrativos; Adjetivos e advérbio (ênfase nas 
formas comparativas e superlativas); preposições; Verbos (tempos, formas e modos: regulares, irregulares, 
"nonfinites", modais; formas: afirmativa, negativa, interrogativa e imperativa; forma causativa de "have", "question 
tags") "Phrasal verbs" (mais usados); Numerais; Discurso direto e indireto; grupos nominais; Períodos simples e 
compostos por coordenação e subordinação (uso de marcadores de discurso); Competências para 
ensinar/aprender. Reflexões e ações do professor de Língua Inglesa. Aspectos metodológicos teóricos e práticos 
ligados à abordagem do ensino-aprendizagem da língua inglesa. 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR PIII – LÍNGUA 
PORTUGUESA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS: Alfabetização e Letramento. Conhecimento Didático, o 
processo de ensino-aprendizagem. A educação pública como instrumento de inclusão social. As Instituições 
Colegiadas (composição, atribuições e participação dos segmentos). O Projeto Político Pedagógico da escola 
(caracterização, elaboração e execução). O cuidar e o Educar. O trabalho escolar e o processo educacional. A 
organização curricular compromissada com a aquisição de competências e habilidades. A contextualização dos 
currículos. Os processos de avaliação da aprendizagem. A organização dos tempos e dos espaços escolares. A 
relação currículo e avaliação.  Visão Interdisciplinar e Transversal do Conhecimento. Multidisciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na educação. As Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
n°9394/96 de 20/12/1996). Atualizada: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (Resolução 
CNE/CEB nº04 de 13/07/2010). Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº02 
de 30/01/2012); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB 
nº03 de 15/06/2010).  Decreto nº 7611, de 17 de novembro de 2011. Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 
8.069, de 13 de Julho de 1990.  Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.  Currículo: os diferentes paradigmas, 
fundamentos, concepção. Teorias e Tendências Pedagógicas. Sistema de ensino – Função social da escola; 
Processo de Ensino/Aprendizagem: Relações entre Educação, Escola e Sociedade. Relação professor-aluno; 
Bases psicopedagógicas da aprendizagem; Tecnologia aplicada a educação. Gestão escolar democrática e a 
eficácia escolar. Planejamento de Ensino – Planos/Projetos (concepção, funções e tipos). Avaliação escolar e 
suas implicações pedagógicas. Inclusão escolar e educação especial nas escolas. ESPECÍFICOS: Análise 
Textual: O tema ou a ideia global ou tópico de parágrafos; Argumento principal defendido pelo autor; O objetivo ou 
finalidade defendido pelo autor; Elementos característicos de cada tipo e gêneros textuais - literários e não-
literários; Função da linguagem; Paráfrase: fidelidade aos segmentos de origem; Relações de intertextualidade; 
Informações explícitas e implícitas veiculadas; Níveis de linguagem; Relações lógico-discursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição, condição, explicação, adição, estabelecidas entre 
parágrafos, períodos ou orações); Coesão e coerência; Relação de sentido entre palavras (sinonímia, antonímia, 
hiperonímia); Efeitos de sentido pretendidos pelo uso de recursos lexicais e gramaticais; Usos metafóricos e 
metonímicos das palavras e expressões; Língua oral e língua escrita; Implicações sócio históricas dos índices 
contextuais e situacionais na construção da imagem de locutor e interlocutor (marcas dialetais, níveis de registros, 
jargão, gíria). Análise Linguística: Gramática normativa, descritiva e internalizada; Concepção de erro; Processo 
de formação de palavras; Colocação pronominal; Regência verbal e nominal; Concordância verbal e nominal; 
Ortografia, acentuação e pontuação. Figuras de linguagem: pensamento, sintaxe e palavra. Teoria Literária: 
Conceito de Literatura; Estilos de época; Movimentos literários. Literatura Brasileira: Literatura colonial; Barroco; 
Arcadismo; Romantismo; Realismo; Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo; Pré-Modernismo; Modernismo; 
Tendências Contemporâneas. Ensino da Língua Portuguesa: O trabalho com a oralidade na escola; Ensino e 
avaliação em leitura; Ensino e avaliação na produção de texto; Ensino e avaliação de gramática. Semântica. 
Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos. Morfossintaxe: classificação das 
palavras, emprego e flexão; estrutura e formação de palavras; o período-classificação; orações coordenadas e 
subordinadas, termos da oração. Vocativo e aposto. Sintaxe de regência, concordância e colocação. Ocorrência 
de crase. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. 
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ANEXO IV 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
CARGO: ADVOGADO 
 
Postula, em nome do Município, em juízo, propondo ou contestando ações, solicitando providências junto ao 
magistrado ou ministério público, avaliando provas documentais e orais, realizando audiências trabalhistas, penais 
comuns e cíveis, mediando questões, contribuindo na elaboração de projetos de lei, analisando legislação para 
atualização e implementação, assistindo o Executivo Municipal, assessorando negociações internacionais e 
nacionais; zelam pelos interesses do cliente na manutenção e integridade dos seus bens, facilitando negócios, 
preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de forma a fortalecer o estado 
democrático de direito. 

 
CARGO: AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 
Executar a fiscalização do trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de 
circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do poder de 
polícia de trânsito; fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas as infrações por 
excesso de peso, dimensões e lotação de veículos; operar e manter o sistema de estacionamento rotativo pago 
nas vias; fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e 
transporte de carga indivisível; operar o trânsito de veículos, pedestres e de animais, promover o desenvolvimento 
da circulação e segurança de ciclistas; fiscalizar e autuar ciclomotores e veículos de tração e propulsão humana e 
de tração animal; fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos por veículos automotores ou pela 
carga; vistoriar veículos que necessitam de autorização especial para transitar; promover e operacionalizar a 
segurança do trânsito nas proximidades das escolas; fiscalizar nas vias públicas e nos imóveis a instalação de 
luminárias, publicidade, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão e interferir na visibilidade da 
sinalização e comprometer a segurança do trânsito; fiscalizar a afixação sobre sinalização e respectivos suportes 
ou junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, legenda e símbolos que não se relacionem com a mensagem da 
sinalização; fiscalizar a instalação e funcionamento junto a entrada e saída em postos de gasolina, oficinas, 
estacionamentos e garagens, de acordo com a regulamentação do CONTRAN; fiscalizar a afixação de sinalização 
específica e adequada nas vias em que estiverem sendo executadas obras; fiscalizar a instalação de quaisquer 
obstáculos á livre circulação de veículos e pedestres, tanto nas vias quanto nas calçadas, determinando a sua 
retirada ou na impossibilidade da retirada exigir a devida e imediata sinalização; fiscalizar as permissões para 
execução de obras ou eventos que possam perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres; 
dirigir veículos; utilizar os equipamentos de proteção individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; 
desenvolver atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) relativas ao exercício do 
cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou informativos disponíveis para esse fim. 

 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 
Presta serviços sociais orientando a Administração Municipal, indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre 
direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planeja, 
coordena, e avalia planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, 
educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); orienta e monitora ações em desenvolvimento relacionados à 
criança, adolescente e idoso em situação de risco, nas áreas de habitação, desenvolvimento humano, economia 
familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenha tarefas administrativas e articula recursos 
financeiros disponíveis.  

 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

 
Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Realizar procedimentos educativos 
e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como evidenciação de placa bacteriana, orientações à 
escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD. Preparar os instrumentos e materiais para uso 
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(sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho). Instrumentalizar o cirurgião dentista ou 
THD durante realização de procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 
odontológicos. Agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento. Acompanhar e 
apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal. Realizar 
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos 
fluorados na Unidade Básica de Saúde da Família e espaços sociais identificados. Registrar no SIAB os 
procedimentos de sua competência realizados. Orientar os pacientes sobre higiene bucal. Marcar consultas. 
Preencher e anotar fichas clínicas. Manter em ordem o arquivo e fichário. Revelar e montar radiografias intra-orais. 
Preparar o paciente para o atendimento. Instrumentar o CD e o THD junto à cadeira operatória. Promover o 
isolamento do campo. Manipular materiais de uso odontológico. Selecionar moldeiras. Confeccionar modelo em 
gesso. Aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental. Proceder à conservação e a manutenção do 
equipamento odontológico. 

 
CARGO: ENGENHEIRO 

 
Desenvolve projetos de engenharia civil; executa obras; planeja, orça empreendimentos; coordena a operação e a 
manutenção dos mesmos. Controla a qualidade dos suprimentos e serviços e fiscalização de obras e serviços 
contratados e executados. Elabora documentação técnica.      

 
CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

 
Fiscaliza o cumprimento da legislação tributária; constituem o crédito tributário mediante lançamento; controlam a 
arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam decisões sobre 
processos administrativo-fiscais; controlam a circulação de bens, mercadorias e serviços; atendem e orientam 
contribuintes e, ainda, planejam, coordenam e dirigem órgãos da administração tributária. 

 
CARGO: FISCAL DE URBANISMO 

 
Realiza trabalho de fiscalização em todas as áreas, âmbito da competência do Poder de Polícia Municipal, exceto 
tributária, compreendendo as que se destinam a orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e 
normas concernentes às obras públicas, particulares e às posturas municipais bem como aos serviços 
concedidos, regularidade sanitária e meio ambiente. 

 
CARGO: FISCAL SANITÁRIO NÍVEL MÉDIO 

 
Inspecionar estabelecimentos comerciais, industriais, feiras, mercados, etc., verificando as condições sanitárias, 
para garantir a qualidade dos produtos – as inspeções sanitárias realizadas por este profissional irão abranger 
todo o campo de atuação da vigilância sanitária como a área de alimentos, farmacêutica, prestação de serviços de 
saúde e sanitários, inclusive feiras e vendedores ambulantes; orientar o comércio e a indústria quanto ás normas 
de higiene sanitária; colher amostras de fontes naturais como poços, minas, cactólicos, bicas, etc., para análise 
dos pedidos relacionados com serviços individuais de abastecimento de água; receber solicitação de alvará e 
caderneta de controle sanitário para os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, fazendo registros e 
protocolos para expedição do respectivo documento; vistorias a zona rural no que diz respeito a saneamento, 
orientando sobre a adução de água potável, destino dos dejetos e uso adequado de agrotóxicos, para manter a 
saúde da população; redigir relatórios mensais; orientar os cidadãos no que diz respeito à legislação municipal de 
posturas; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

 
Exercer atividades específicas de planejamento, coordenação e execução das ações de vigilância sanitária e 
controle das zoonoses; prevenção, controle, erradicação e tratamento das doenças, traumatismos ou qualquer 
outro agravo à saúde dos animais, além do controle da sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal 
para o consumo humano; efetuar profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames 
clínicos e de laboratório e intervenções cirúrgicas, para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; 
colher materiais e encaminhá-los para análise anatomopatológica e imonológica, para estabelecer o diagnóstico e 
a terapêutica; realizar campanhas de vacinações profiláticas das doenças infecto-contagiosa; coordenar os 
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trabalhos de apreensão de animais quando soltos nas praças e vias públicas assim como avaliar e executar 
eutanásia em animais que ofereçam risco à saúde coletiva parental. Entregar nas enfermarias preparações 
quimioterápicas e nutrição parental. 

 
CARGO: MONITOR 

 
Realizar atividades diárias com crianças de 0 a 4 anos das creches municipais e/ou alunos portadores de 
necessidades especiais de qualquer idade matriculados na rede de ensino fundamental. Cuidar da higiene pessoal 
das crianças assistidas nas creches e Centro de Educação Infantil. Auxiliar os alunos na alimentação, servir 
refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem. Comunicar aos pais, os acontecimentos do dia e levar 
ao conhecimento do chefe imediato qualquer incidente ou dificuldade ocorrida. Contribuir para a socialização dos 
alunos portadores de necessidades especiais respeitando as diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais que 
resultem em dificuldades ou impedimentos para o seu desenvolvimento e locomoção. Vigiar e manter a disciplina 
dos alunos sob sua responsabilidade. Auxiliar no recolhimento e entrega dos alunos que fazem uso do transporte 
escolar, acompanhando-os na entrada e saída do mesmo, zelando pela sua segurança. Realizar tarefas afins e 
outras atribuições contidas no regimento das unidades escolares. 

 
CARGO: OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
Executa trabalhos complexos de administração de pessoal, material, orçamento e financeiro; levantamentos sobre 
condições e métodos de trabalhos nos órgãos municipais; auxilia na execução de análise de trabalho; elabora 
exposições de motivos, informações, pareceres e outros expedientes, decorrentes do desenvolvimento dos 
trabalhos; orienta e controla a preparação de serviços próprios da unidade, mas fora da rotina normal; faz e 
confere cálculos complexos e colaborar no levantamento de quadros e mapas estatísticos, referentes às 
atividades da unidade. 

 
CARGO: OFICIAL DE BIBLIOTECA 

 
Executa atividades auxiliares de classificação e catalogação de manuscritos, livros, periódicos, e outras 
publicações; orienta os alunos e leitores na escolha de livros, documentos, periódicos e outras publicações, para 
um melhor aproveitamento do acervo da biblioteca; atende aos leitores, prestando informações, consultando 
fichários, indicando estantes, localizando o material desejado, fazendo reservas ou empréstimos; controla 
empréstimos e devoluções de obras, para evitar perdas e manter a disponibilidade do acervo; organiza e mantém 
organizadas as obras do acervo, dispondo-as segundo o critério de classificação e catalogação adotado na 
biblioteca; auxilia no levantamento de dados estatísticos sobre a utilização de obras do acervo, para identificar 
demandas por leitura; elabora listagens relativas a livros, documentos, periódicos e outras publicações adquiridas 
pela biblioteca para divulgação do acervo junto aos usuários; controla e providencia a manutenção das obras do 
acervo.  
 
CARGO: PEDAGOGO 
 
Articular o planejamento e a implementação do projeto pedagógico na Unidade Escolar, tendo em vista as 
diretrizes definidas no plano de desenvolvimento da Unidade Escolar. Participar da elaboração do plano de 
desenvolvimento da Unidade Escolar; delinear, com os professores, o projeto; articular a elaboração do currículo 
pleno da Unidade Escolar, envolvendo a comunidade Escolar; assessorar os professores na escolha e utilização 
dos procedimentos e recursos didáticos mais adequados ao atingimento dos objetivos curriculares; promover o 
desenvolvimento curricular, redefinindo, conforme as necessidades, os métodos e materiais de ensino; participar 
da elaboração do calendário Unidade Escolar; articular os docentes de cada área para o desenvolvimento do 
trabalho técnico-pedagógico na Unidade Escolar; identificar as manifestações culturais, características da região e 
incluí-las no desenvolvimento do trabalho da Unidade Escolar. Coordenar o programa de capacitação do pessoal 
da Unidade Escola; identificar necessidades individuais de treinamento e aperfeiçoamento; efetuar o levantamento 
da necessidade de treinamento e capacitação dos docentes na Unidade Escolar; manter intercâmbio com 
instituições educacionais e/ou pessoas visando sua participação nas atividades de capacitação da Unidade 
Escolar; analisar os resultados obtidos com as atividades de capacitação docente, na melhoria do processo de 
ensino e de aprendizagem; realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no processo 
educativo; identificar, junto com os professores, as dificuldades de aprendizagem dos alunos; orientar os 
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professores sobre as estratégias mediante as quais as dificuldades identificadas possam ser trabalhadas, em nível 
pedagógico; encaminhar a instituições especializadas os alunos com dificuldades que requeiram um atendimento 
terapêutico; envolver a família no planejamento e desenvolvimento das ações na Unidade Escolar; proceder, com 
auxilio dos professores e diretores, ao levantamento das características socioeconômicas e de linguística do aluno 
e sua família; utilizar os resultados do levantamento como diretriz para as diversas atividades de planejamento do 
trabalho Unidade Escolar; analisar com a família os resultados do aproveitamento do aluno, orientando-o, se 
necessário, para a obtenção de melhores resultados. 

 
CARGO: PROFESSOR PI 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Educação Infantil – Exercício das atividades educacionais em creche ou entidade equivalente e/ou em pré-
unidade escolar, com o objetivo de zelar pela socialização e aprendizagem da criança, mediante 
acompanhamento, avaliação e registro do seu desenvolvimento, sem a finalidade de promoção; manter a 
articulação com as famílias e com a comunidade, visando a criação de processos de integração da sociedade com 
a Unidade Escolar.  
 
CARGO: PROFESSOR PII 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental anos iniciais – exercício de atividades educacionais, no ensino fundamental de ciclo de 
alfabetização e ciclo básico, concomitante com os seguinte módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva; 
módulo 2: atividades extraclasse, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do 
rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto aperfeiçoamento, pesquisa educacional e 
cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem quanto 
da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade Escolar.  

 
CARGO: PROFESSOR III - ARTES 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  
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CARGO: PROFESSOR III - CIÊNCIAS 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  

 
CARGO: PROFESSOR III - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  
 
CARGO: III - ENSINO RELIGIOSO 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  

 
CARGO: PROFESSOR III - GEOGRAFIA 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
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Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  

 
CARGO: PROFESSOR III - HISTÓRIA 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  

 
CARGO: PROFESSOR III - LÍNGUA INGLESA 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  

 
CARGO: PROFESSOR III - LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Participar da elaboração da proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; elaborar e cumprir plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade Escolar de ensino; selar pela aprendizagem dos alunos; 
estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e 
horas/aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação 
e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as atividades de articulação da Unidade Escolar, com as 
famílias e a comunidade.  
Ensino Fundamental Anos Finais – exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de ciclo 
intermediário e ciclo avançado concomitante com os seguintes módulos de trabalho: 1: regência efetiva de 
atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade extraclasse, elaboração de programas e planos de 
trabalho, controle e avaliação do rendimento Unidade Escolar, recuperação dos alunos, reuniões, auto 
aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da Unidade Escolar, para aprimoramento tanto 
do processo ensino-aprendizagem como da ação educacional e participação ativa na vida comunitária da Unidade 
Escolar.  
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CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 

 
Desempenhar procedimentos de cunho administrativo nos estabelecimentos de ensino; organiza, superintende e 
distribui entre seus auxiliares serviços de protocolo, escrituração, reprodução de matérias, arquivo e estatísticas 
escolar; cumpre as determinações legais e as ordens do diretor ou de quem o substitua; manter sob sua guarda 
ou responsabilidade o arquivo e o material de secretaria; manter atualizados os dados estatísticos necessários à 
pesquisa educacional, elabora relatórios e instrui processos exigidos por órgãos da Administração Pública; manter 
e fazer manter atualizada a escrituração de livros, fichas e documentos relativos à vida da instituição, dos 
professores e a vida escolar dos alunos; redige e faz expedir toda a correspondência submetendo-a à assinatura 
do diretor; lavra e subscreve todas as atas.    

 
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 
Desempenha atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência 
médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, 
saúde ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; 
desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental, 
o qual passa ao cirurgião; organizam ambiente de trabalho, dão continuidade aos plantões. Trabalham em 
conformidades às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram 
relatórios técnicos; comunicam-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde. 

 
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Informar o Município, através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes nos ambientes de trabalho, bem como 
orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização; informar os servidores sobre os riscos da sua 
atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; analisar os métodos e os processos de trabalho e 
identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de 
agentes ambientais agressivos ao servidor, propondo sua eliminação ou seu controle; executar os procedimentos 
de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados, adequando-os estratégias utilizadas de 
maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o servidor; executar programas 
de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho, com a 
participação dos servidores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante 
atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem seguidos; promover debates, encontros, 
campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e 
pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando 
evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; executar as normas de segurança referentes a 
projetos de construção, aplicação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de 
segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; encaminhar aos setores e áreas competentes normas, 
regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, 
educacional e outros de divulgação para conhecimento e autodesenvolvimento do servidor; indicar, solicitar e 
inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais 
considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações 
técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando 
quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais incentivando e conscientizando o servidor da sua 
importância para a vida; orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de 
prestação de serviço; executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e 
técnicas científicas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou 
redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar 
a integridade física e mental dos servidores; levantar e estudar os dados estatístico de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a gravidade destes para ajustes das ações 
prevencionistas, normas regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica que permitam a proteção coletiva e 
individual; articular-se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes 
resultados de levantamento técnico de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de 
prevenção a nível de pessoal; informar os servidores e o Município sobre as atividades insalubre, perigosas e 
penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou 
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neutralização dos mesmos; avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o 
planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador; articula-se e colaborar com os 
órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; particular 
de seminários , treinamento, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional.   

 
CARGO: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

 
Realiza levantamentos, segundo os princípios e técnicas de topografia e com a operação de equipamentos 
próprios, de superfícies de solos e, se for o caso, das respectivas obras. O trabalho inclui anotações e registros 
técnicos em caderneta de campo; localização, com as respectivas dimensões e configuração, de terrenos, campos 
e vias públicas; fornecimento de dados técnicos para a elaboração de projetos de construção civil, em geral; 
interpretação de mapas e plantas, sob orientação. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

Eu, ______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 
____________________, estado de ____________, no endereço ____________________, 
portador da cédula de identidade nº_______________, CPF nº ____________________, 
nomeio e constituo como meu (minha) procurador(a) o(a) Sr.(a) 
_______________________________________, residente e domiciliado na cidade de 
____________________________, estado de _____________________, no endereço 
_______________________________________, portador da cédula de identidade nº 
_______________, CPF nº _____________________, para fins de promover a minha inscrição 
no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Juatuba/MG, Edital n° 01/2022, no cargo de 
__________________________, junto à banca organizadora do certame, a empresa Reis & 
Reis Auditores Associados, podendo em meu nome, firmar o requerimento de inscrição e 
declaração de que estou ciente das normas contidas no referido Edital. 
 

Local e data: ___________________________________, __/__/____ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
C A R G O  P R E T E N D I D O :  _____________________________________________________________________                                                                                                                               
 
NOME COMPLETO: _________________________________________________________________________________________ 

 

NIS – CADÚNICO: ___________________________________________________________________________________________  
 

INDENTIDADE: __________________________________________  CPF: _____________________________________________ 

                             

D A D O S  R E S I D E N C I A I S                                                                                                                                  
 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC): ______________________________________________________________ 

 

Nº ____________   BAIRRO:______________________   CEP: _________________________ CIDADE/ESTADO: __________________________ 

  

 
TELEFONES: (      ) ________________________________________________  E-MAIL: _______________________________________________ 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do 
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Juatuba/MG, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira 
e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2022, em especial o item 4.4. 

 
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de 

minha inteira responsabilidade, podendo a Comissão do Concurso Público, em caso de fraude, omissão, 
falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da inscrição 
e automaticamente a eliminação do Concurso, podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive as 
de natureza criminal, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso 
LV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 
Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade 

das informações prestadas e submeto-me às normas do edital.  
 
*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que 
comprovem renda familiar mensal, per capta, igual ou inferior a meio salário mínimo, através da documentação 
solicitada no item 4.4 do edital. 
 
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato 
requerente tem que executar todos os procedimentos exigidos no item 4.4. 
 
Nestes termos, peço deferimento. 
 
*Anexar cópia da Carteira de Identidade e Comprovante de inscrição. 
 
 
  
 
 
 

ASSINATURA DO REQUERENTE 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA/MG 
Edital de Concurso Público nº 01/2022 

 
Organização: Reis & Reis Auditores Associados 

 

 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
____________________________________, ______ de ____________________ de 2022. 

 

À 
Reis & Reis Auditores Associados 
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Concurso Público Edital nº. 01/2022 - 
Prefeitura Municipal de Juatuba/MG. 
 
 

 

Nome: ________________________________________________ 
Nº. de Inscrição: ________________________________________ 
Cargo: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Descrição da deficiência:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidade especial para realização da prova:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
 
 

______________________________ 
(Assinatura do candidato) 

 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA/MG 
Edital de Concurso Público nº 01/2022 

 
Organização: Reis & Reis Auditores Associados 

 

 

ANEXO IX 
 

MODELO DE FORMULÁRIO PARA LAUDO MÉDICO 
 
 

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da 

deficiência __________________ código internacional da doença (CID) ____________, sendo compatível a 

deficiência apresentada pelo paciente com as atribuições do cargo de __________________________ 

disponibilizado no Concurso Público, conforme Edital nº 01/2022 da Prefeitura Municipal de Juatuba/MG. 

 

Local e Data: ____________________________________, ______ de ____________________ de 2022. 

Assinatura do médico: ___________________________________________________. 

Nome do médico: _______________________________________________________. 

Número do CRM: _______________________________________________________. 

 

Carimbo do médico:  

 

 

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de 

deficiência/doença do candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA/MG 
Edital de Concurso Público nº 01/2022 
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ANEXO X 
 

MODELO DE ENCAMINHAMENTO DA PROVA DE TÍTULOS 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA/MG 
 

- PROVA DE TÍTULOS -  
 
 

*Cargo:___________________________________* Nº da Inscrição_________ 
 
*Nome do Candidato:_________________________________________________________ 
 
 
Relação dos Títulos Entregues: 
 
01-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                   
 
 
02-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                   
 
 

03-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                   
 
 

04-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                   
 
 

05-*_______________________ *Pontuação Solicitada_______                                   
 
 
 
Atenciosamente, 

_____________________________ 

*(assinatura candidato) 

*Campos de preenchimento obrigatórios. 
 
 
 
 
 
 

 
RESPOSTA BANCA EXAMINADORA  (PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA):_________________ 

 
 


