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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 - PROVIMENTO DE CARGOS 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 149/2018 

 
EDITAL N° 164/2018 – RETIFICA O EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 149/2018  

 
MARIA AMÉLIA ARROQUE GHELLER, Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, através da Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e 
alterações, e, por contrato celebrado com a Legalle Concursos e Soluções Integradas Ltda., TORNA PÚBLICO o presente Edital, 
informando o que segue: 

 
1. RETIFICAÇÕES 
1.1. Inclui-se no item 1.1. QUADRO DE CARGOS, VAGAS E REQUISITOS do Edital de Concurso nº 149/2018, de 25 de junho de 2018, 
os cargos de Médico, Médico Clínico Geral e Monitor de Transporte Escolar, passando a ser como segue no quadro a seguir, com as 
devidas alterações: 

Cargos Vagas 
Requisitos mínimos exigidos para o 

cargo na posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Básico março 

2018 R$ 

Valor da 
inscrição 

R$ 

Atendente de 
Educação 

Infantil 
08+CR 

Idade: Mínima de 18 anos; 
Instrução: Ensino Médio completo. 

40h 1.362,16 64,07 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

02+CR 

Idade mínima: 18 anos completos; 
Instrução: Ensino Fundamental Completo. 
Experiência comprovada de no mínimo 
01(um) ano com CTPS assinada ou 
Certidão de que trabalhou em Órgão 
Público estatutário no mesmo cargo. 

44h 
 

1.138,24 
49,29 

Contador 01+CR 

Idade mínima: 18 anos; 
Instrução: Curso Superior em Ciências 
Contábeis; 
Habilitação legal específica para o 
exercício da profissão, com registro 
regular no CRC; 
Comprovar, no mínimo, dois anos de 
experiência efetiva em atividades de 
contabilidade pública; 

36h 6.095,50 98,58 

Cozinheiro 03+CR 

Idade mínima: 18 anos completos; 
Instrução: Ensino Fundamental 
Completo. 
Experiência comprovada por CTPS 
assinada mínimo 01(um) ano ou 
Certificado de curso específico. 

44h 1.138,24 49,29 

Médico CR 

Idade mínima: 18 anos completos. 
Instrução: Curso Superior Completo. 
Habilitação legal para o exercício da 
profissão de médico. 

20h R$ 7.023,84 98,58 

Médico Clínico 
Geral 

1+CR 

Idade mínima: 18 anos completos. 
Instrução: Diploma de Curso Superior em 
Medicina, devidamente registrado no 
Ministério da Educação.  
Registro no Conselho de Medicina. 

40h R$ 14.047,68 98,58 

Merendeira 
 

01+CR 

Idade mínima: 18 anos completos; 
Instrução: Ensino Fundamental 
Incompleto. 

 
44h 

 
1.138,24 

49,29 

Monitor de 
Transporte 

Escolar 
CR 

Idade mínima: 18 anos completos. 
Instrução: Ensino médio completo. 
Nomeação: através de concurso público 

40h R$ 1.196,60 64,07 

Nutricionista CR 

Idade mínima: 18 anos completos; 
Instrução: Curso Superior Completo; 
Habilitação legal para a atividade de 
nutricionista. 

40h 3.955,86 98,58 

Operador de 
Máquinas 

Rodoviárias 
01+CR 

Idade mínima: 18 anos completos; 
Instrução: Ensino Fundamental Completo; 
Possuir carteira de habilitação para operar 
máquinas, mínimo categoria "D"; 
Comprovar experiência mínima de dois 
anos mediante CTPS assinada ou 
Certidão ou Atestado fornecido por Órgão 
Público ou pessoa jurídica ou física 
responsável, designando as atribuições 
relacionadas ao cargo. 

44h 2.195,62 49,29 
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Cargos Vagas 
Requisitos mínimos exigidos para o 

cargo na posse 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vencimento 
Básico março 

2018 R$ 

Valor da 
inscrição 

R$ 

Professor de 
Educação 

Infantil 
01+CR 

Idade mínima de 18 anos; 
Formação: Curso Superior de Licenciatura 
Plena, específico para educação infantil. 

25h 1.567,89 98,58 

Professor de 
Séries Iniciais 

01+CR 

Idade mínima de 18 anos; 
Formação: Curso Superior de Licenciatura 
Plena, específico para séries ou anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 

25h 1.567,89 98,58 

Técnico em 
Radiologia 

01+CR 
Idade mínima: 18 anos completos. 
Instrução: Curso Técnico em Radiologia e 
registro no respectivo Conselho. 

24h 2.195,62 64,07 

Vigilante 02+CR 
Idade mínima: 18 anos completos. 
Instrução: Ensino Médio Completo. 

44h 1.194,22 64,07 

 
1.2. Em decorrência da alteração do item 1.1 deste Edital, inclui-se no Anexo I - ATRIBUIÇÕES DO CARGO do Edital de Concurso nº 
149/2018, de 25 de junho de 2018, as atribuições dos cargos de Médico, Médico Clínico Geral e Monitor de Transporte Escolar: 

MÉDICO 
a) Descrição Sintética: Examinar, diagnosticar, tratar de pacientes, organizar e participar de programas comunitários de 
saúde. 
b) Descrição Analítica: tratamento de doenças e traumatismos em geral; registro de atendimentos; encaminhamento de 
doentes ou acidentados a tratamentos especializados; análise e interpretação de exames; participação em programas 
comunitários de saúde; orientação de equipe de saúde; declaração de óbitos, e demais tarefas afins a qualquer médico. O 
titular do cargo poderá, em caráter excepcional, quando necessário, para cumprimento das atribuições que lhe são 
próprias, e se não houver motorista disponível, desde que devidamente habilitado, ser autorizado a dirigir veículo de 
serviço ou de representação do Município. 
 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
a) Descrição Sintética: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças do corpo 
humano. Fazer inspeção de saúde dos servidores do município; bem como em candidatos ao ingresso no serviço público; 
elaborar, executar e avaliar planos e programas de saúde pública. 
b) Descrição Analítica: Realizar exames e consultas médicas, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; analisar e interpretar resultados de exames diversos, para confirmar ou informar o diagnóstico; manter registro 
de pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar 
atendimentos em urgências clínicas; encaminhar pacientes para atendimento especializado, quando for o caso; assessorar 
a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva; participar do desenvolvimento 
e execução de planos de fiscalização sanitária; proceder a perícias médico-administrativas, a fim de fornecer atestados e 
laudos a servidores públicos; desenvolver processos nas unidades de saúde e na comunidade, apoiando e 
supervisionando o trabalho dos agentes comunitários de saúde; participar das atividades administrativas, de controle e de 
apoio referentes a sua área de atuação; realizar procedimentos ambulatoriais; e outras atividades correlatas. O titular do 
cargo poderá, em caráter excepcional, quando necessário, para cumprimento das atribuições que lhe são próprias, e se 
não houver motorista disponível, desde que devidamente habilitado, ser autorizado a dirigir veículo de serviço ou de 
representação do Município. 
 

Monitor de Transporte Escolar 
a) Descrição Sintética: Atividades de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos relacionados com o atendimento 
de crianças ou adolescentes em estabelecimentos de ensino, e no transporte escolar, visando à formação de bons hábitos 
e senso de responsabilidade. 
b) Descrição Analítica: Incentivar nas crianças ou adolescentes hábitos de higiene, de boas maneiras, de educação 
informal e de saúde; despertar nos escolares o senso de responsabilidade, guiando-os no cumprimento de seus deveres; 
atender as crianças ou adolescentes nas suas atividades extra classe e quando em recreação; observar o comportamento 
dos alunos nas horas de alimentação; zelar pela disciplina nos estabelecimentos de ensino e áreas adjacentes; assistir à 
entrada e à saída dos alunos; encarregar-se de receber, distribuir e recolher diariamente os livros de chamada e outros 
papéis referentes ao movimento escolar em cada classe; prover as salas de aula o material escolar indispensável; 
arrecadar e entregar na Secretaria do estabelecimento, livros, cadernos e outros objetos esquecidos pelos alunos; 
colaborar nos trabalhos de assistência aos escolares em casos de emergência, como acidentes ou moléstias repentinas; 
comunicar à autoridade competente os atos relacionados à violação da disciplina ou qualquer anormalidade verificada; 
receber e transmitir recados e executar outras tarefas semelhantes ou correlatas ao desenvolvimento do ensino. O titular 
do cargo poderá, em caráter excepcional, quando necessário, para cumprimento das atribuições que lhe são próprias, e se 
não houver motorista disponível, desde que devidamente habilitado, ser autorizado a dirigir veículo de serviço ou de 
representação do Município. 

 
1.3. Em decorrência da alteração do item 1.1. deste Edital, inclui-se no Anexo II - PROGRAMA DA PROVA TEÓRICO OBJETIVA do 
Edital de Concurso nº 149/2018, de 25 de junho de 2018, os programas de prova dos cargos de Médico, Médico Clínico Geral e Monitor 
de Transporte Escolar: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico 
PROGRAMA DE PROVA: 
Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência cardíaca. 
Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial sistêmica. 
Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doença valvar e 
da aorta. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial e 
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infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do 
sono e doenças pulmonar ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. 
Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerulares, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens 
não glomerulares. Doenças gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças 
gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato 
gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema biliar: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. 
Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. 
Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e 
trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do metabolismo: 
obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da 
tireoide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: 
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática. Artrite reumatoide. Lúpus eritematoso sistêmico. 
Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido 
mole não articular. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. 
Doenças infecciosas. Doenças neurológico-psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da consciência. 
Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. 
Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e 
emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados 
no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências 
diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes 
coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias 
digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos 
idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. 
Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Doenças de Notificação Compulsória: Doenças de 
Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Ética: Código de Ética Profissional. Infecção Hospitalar: 
Infecção Hospitalar Controle de Infecção Hospitalar.  Políticas de Saúde: Políticas de Saúde Pública; Legislação em 
Saúde; Epidemiologia. Aspectos legais, normativos e éticos do exercício da profissão. Programa Saúde da Família: Papel 
do médico no Programa de Saúde da Família. Políticas Públicas de Saúde: Definição de SUS; Princípios e diretrizes do 
SUS; Direito à informação; Hierarquização dos níveis de atenção; Referência e Contra referência; Controle social; 
Humanização em serviços de saúde; Resolução 399/96 que divulga o pacto pela saúde 2006 - consolidação do SUS e 
aprova as diretrizes Operacionais do referido pacto. Conteúdos relacionados com as atribuições do cargo independente de 
referência bibliográfica. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

• BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

• BRASIL. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e 
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm 

• BRASIL. PORTAL DA SAÚDE – SUS: Ações e Programas; Orientação e Prevenção; Saúde Para Você. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/ 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha Entendendo o Sus. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus-2007.pdf 

• BRASIL. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. Ministério da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias 
Municipais de Saúde. – 3ªedição. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.  Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo-190911.pdf 

• PRADO, F. Cintra. Atualização Terapêutica. 22ª edição – 2006.  

• DUNCAN, Bruce. Condutas Ambulatoriais na Atenção Primária – 6º edição – 2006. 

• KOROLKOVAS, Andrejus. Dicionário Terapêutico: Guanabara – 14ª edição. Editora: GUANABARA – 2007/2008. 

• Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e diversos que contenham 
os conteúdos indicados. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Médico Clínico Geral 
PROGRAMA DE PROVA: 
Clínica Geral: Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência 
cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. Hipertensão arterial 
sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. Alterações eletrocardiográficas. Doença 
valvar e da aorta. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial e 
infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. Síndrome da apneia do 
sono e doenças pulmonar ambiental e ocupacional. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. 
Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. Doenças glomerulares, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens 
não glomerulares. Doenças gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças 
gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias do trato 
gastrointestinal e doenças do pâncreas. Doenças do fígado e sistema biliar: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. 
Hepatite aguda e crônica. Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. 
Neoplasias do fígado. Doenças infiltrativas e vascular. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e 
trombose). Avaliação e tratamento das anemias. Avaliação da leucocitose e leucopenia. Doenças do metabolismo: 
obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. Doenças endocrinológicas: doenças da 
tireoide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: 
avaliação e tratamento do paciente com doença reumática. Artrite reumatoide. Lúpus eritematoso sistêmico. 
Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-fosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido 
mole não articular. Doenças ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. 
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Doenças infecciosas. Doenças neurológico-psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da consciência. 
Demência e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaleias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. 
Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. Urgências e 
emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em choque. Imobilizações e cuidados 
no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. Diagnóstico e tratamento inicial das emergências 
diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes 
coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias 
digestivas. Anestesia para realização de suturas e drenagem de abcessos. Principais problemas médicos relacionados aos 
idosos. Rastreamento de doenças cardiovasculares e do câncer. Prevenção do câncer. Exame periódico de saúde. 
Promoção da saúde: controle da obesidade, tabagismo e vacinação. Doenças de Notificação Compulsória: Doenças de 
Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Ética: Código de Ética Profissional. Infecção Hospitalar: 
Infecção Hospitalar Controle de Infecção Hospitalar.  Políticas de Saúde: Políticas de Saúde Pública; Legislação em 
Saúde; Epidemiologia. Aspectos legais, normativos e éticos do exercício da profissão. Programa Saúde da Família: Papel 
do médico no Programa de Saúde da Família. Políticas Públicas de Saúde: Definição de SUS; Princípios e diretrizes do 
SUS; Direito à informação; Hierarquização dos níveis de atenção; Referência e Contra referência; Controle social; 
Humanização em serviços de saúde; Resolução 399/96 que divulga o pacto pela saúde 2006 - consolidação do SUS e 
aprova as diretrizes Operacionais do referido pacto. Conteúdos relacionados com as atribuições do cargo independente de 
referência bibliográfica. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

• BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

• BRASIL. Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e 
aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/GM/GM-399.htm 

• BRASIL. PORTAL DA SAÚDE – SUS: Ações e Programas; Orientação e Prevenção; Saúde Para Você. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/ 

• BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha Entendendo o Sus. Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/cartilha-entendendo-o-sus-2007.pdf 

• BRASIL. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. Ministério da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias 
Municipais de Saúde. – 3ªedição. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009.  Disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo-190911.pdf 

• PRADO, F. Cintra. Atualização Terapêutica. 22ª edição – 2006.  

• DUNCAN, Bruce. Condutas Ambulatoriais na Atenção Primária – 6º edição – 2006. 

• KOROLKOVAS, Andrejus. Dicionário Terapêutico: Guanabara – 14ª edição. Editora: GUANABARA – 2007/2008. 

• Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e diversos que contenham 
os conteúdos indicados. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Monitor de Transporte Escolar 
PROGRAMA DE PROVA:  
Leis de Trânsito. Equipamentos de Proteção Individual. Estatuto da Criança e do Adolescente. Desenvolvimento Infantil. 
Comportamento Infantil. Limites e Disciplina. Educação Especial e Educação Inclusiva. Higiene e cuidados corporais. 
Saúde e bem-estar. Prevenção de acidentes e Primeiros Socorros. Organização dos Espaços e Rotina na Educação. 
Diversidade. Práticas Promotoras de Igualdade Racial. Ética no Trabalho. Conteúdos relacionados com as atribuições do 
cargo independente de referência bibliográfica. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

• BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências.  

• BRASIL. Código Nacional de Trânsito. 

• ______. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e alterações. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

• ______. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil. Série 
Cadernos de Atenção Básica, n.11. Brasília, 2002.  

• ______. Ministério da Educação Básica. Higiene e Segurança nas escolas. Brasília, 2008.  

• ______.  Ministério da Educação. Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais. SECAD, 2006.  

• CRAIDY, Carmem Maria (Org.). Convivendo com Crianças de 0 a 6 Anos. Mediação. 

• MACHADO, Patrícia Brum. Comportamento Infantil: estabelecendo limites. Mediação.  

• MANTOVANI, Mariângela. Quando é Necessário Dizer Não. Editora Paulinas.  

• MÈREDIEU, Florence De. O desenho Infantil. Cultrix.  

• MOYLES, Janet R. Só Brincar? O papel do brincar na educação infantil. Artmed.  

• STOBÄUS, C. D.; MOSQUERA, J. J. M. Educação Especial: em direção à escola inclusiva. EDIPUCRS. 

• Manuais, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, jornais, revistas e diversos que contenham 
os conteúdos indicados. 
 

1.4. Em decorrência da alteração do item 1.1. deste Edital, altera-se no item 2.1. -  CRONOGRAMA DE ETAPAS do Edital de Concurso 
nº 149/2018, de 25 de junho de 2018, passando a ser como no quadro a seguir, com as devidas 
alterações: 

PROCEDIMENTO / EVENTO DATA / PERÍODO 

Publicação do edital de abertura e inscrições 25/06/2018 

Prazo para impugnar o edital de abertura e inscrições 25/06 a 27/06/2018 

Período de inscrições pela internet, através do site: www.legalleconcursos.com.br 25/06 a 06/08/2018 

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição 25/06 a 19/07/2018 
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PROCEDIMENTO / EVENTO DATA / PERÍODO 

Resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 20/07/2018 

Período de recursos – isenção da taxa de inscrição 23/07 a 25/07/2018 

Resultado dos pedidos de isenção após recursos 26/07/2018 

Último dia para entrega do laudo médico dos candidatos inscritos para as cotas das pessoas 
com necessidades especiais e condições especiais para o dia de prova 

07/08/2018 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário 07/08/2018 

Edital de publicação das inscrições homologadas – lista preliminar de inscritos e edital de 
deferimento de condições especiais para o dia da prova 

14/08/2018 

Período de recursos – homologação das inscrições 15/08 a 17/08/2018 

Resultado da homologação das inscrições – lista oficial dos inscritos e Convocação para as 
provas 

21/08/2018 

Publicação dos locais de provas 28/08/2018 

Aplicação da prova teórico-objetiva 02/09/2018 

Publicação do gabarito preliminar 03/09/2018 

Período de recursos – gabarito preliminar 04/09 a 06/09/2018 

Publicação do gabarito oficial 11/09/2018 

Publicação das notas preliminares 11/09/2018 

Período de recursos – notas preliminares 12/09 a 14/09/2018 

Publicação das notas oficiais da prova teórico-objetiva 18/09/2018 

Convocação para a prova prática e de títulos 24/09/2018 

Período de envio de títulos 25/09 a 27/09/2018 

Aplicação da prova prática  29/09/2018 

Publicação das notas preliminares da prova prática e de títulos 02/10/2018 

Período de recursos – notas da prova prática e de títulos 03/10 a 05/10/2018 

Publicação das notas oficiais da prova prática e de títulos 09/10/2018 

Homologação dos resultados finais 11/10/2018 

 
1.5. As demais disposições do Edital nº 149/2018 – Abertura e Inscrições, do Concurso Público nº 001/2018 que não foram alteradas por 
este edital, permanecem inalteradas, sendo ratificadas neste ato. 
 

 
Serafina Corrêa/RS, 16 de julho de 2018. 

 
 
 
 
 

Maria Amélia Arroque Gheller, 
Prefeita Municipal. 

 
 

Registre-se e Publique-se 
Serafina Corrêa, 16-07-2018. 
 
 
 
Gertrudes Pelissaro dos Santos, 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
Publicado no quadro de publicações da Prefeitura de Serafina Corrêa, no período de 16-07-2018 a 30-07-2018. 
Publicado no site www.serafinacorrea.rs.gov.br a partir de 16-07-2018. 


