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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
EDITAL N.º 001/2018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018
A Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, através da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD,
no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal, torna
pública a realização de concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos
cargos de níveis fundamental, médio e superior para preenchimento de vagas dos quadros de carreiras, nos
termos do disposto nas Leis Municipais n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005; 2.177, de 07 de dezembro de
2005 e mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES
1.1)

1.2)
1.3)

1.4)

1.5)

1.6)
1.7)

1.8)

O Concurso Público n.º 001/2018 é regido por este Edital e suas possíveis retificações, e executado
pelo CETAP – Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional LTDA, doravante
denominado CETAP, sob supervisão da Comissão do Concurso Público, conforme Decreto Municipal
nº 19.812, de 10 de outubro de 2018.
O Concurso Público, regido por este Edital, compreenderá a aplicação de Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, de caráter Eliminatório e Classificatório, para todos os candidatos inscritos.
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada, prioritariamente, no Município de Ananindeua/PA,
mas poderá ser executada em outra localidade caso haja indisponibilidade de locais suficientes ou
adequados para a realização da mesma, não sendo assumida pelo CETAP ou pela Prefeitura Municipal
de Ananindeua qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses
candidatos.
O horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha observará o horário local de
ANANINDEUA/PA, a ser expressamente informado no Edital de Homologação das Inscrições e de
Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, e poderá ser realizada em
qualquer um dos turnos, manhã, tarde e/ou noite.
Faz parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a)
ANEXO 01 – Conteúdo Programático;
b)
ANEXO 02 – Cronograma Completo;
c)
ANEXO 03 – Informações dos Cargos.
Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Decreto Municipal n.º 14.868, de 24 de janeiro de
2012.
A convocação para as vagas informadas no Anexo 03 – Informações dos Cargos será feita de acordo
com a necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, dentro do prazo de
validade do Concurso.
Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer
outra forma que não as especificadas no item 12 deste Edital.

2. DOS CARGOS
2.1)

2.2)

As informações referentes às Atribuições, Nível de Escolaridade, Requisitos para Investidura no Cargo,
Vencimento, Carga Horária e Quantidade de Vagas estão dispostas no Anexo 03 – Informações dos
Cargos do presente Edital.
Os candidatos aprovados devem estar disponíveis para a lotação imediata de acordo com a
necessidade dos órgãos, respeitando o interesse da Administração Pública.
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3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
3.1)

3.2)

O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá atender, cumulativamente, aos seguintes
requisitos para a investidura no cargo:
a)
ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal nas condições previstas no
artigo 12, §1º da Constituição Federal; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos
direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do
Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 1972;
b)
possuir os pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 02 e Anexo 03 –
Informações dos Cargos deste Edital e possíveis retificações;
c)
estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino) e eleitorais;
d)
ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da admissão;
e)
comprovar ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada
perante avaliação médica pré-admissional;
f)
apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões)
pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;
g)
comprovar, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente:
g.1)
não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego ou função pública;
g.2)
não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em
julgado, pela prática de crimes contra a Administração Pública capitulados no
Título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho
de 1985, e suas alterações e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e suas alterações.
h)
apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;
i)
firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer
órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;
j)
apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias à
época da posse;
k)
comprovar a deficiência que lhe garantiu o direito de concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência no presente certame;
l)
ser considerado apto no exame admissional a ser realizado pela Prefeitura Municipal de
Ananindeua, mediante apresentação dos laudos, exames e declaração de saúde que forem por
ela exigidos;
m)
cumprir todos os termos deste Edital, seus anexos e possíveis retificações.
A não-comprovação ou apresentação de qualquer dos requisitos especificados no subitem 3.1 do
presente Edital impedirá a posse do candidato.

4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
4.1)

4.2)

Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se que preenche os
requisitos citados nos itens 02 e 03 deste Edital, sob pena de ser impedido de tomar posse no cargo,
mesmo que aprovado neste concurso.
Os valores da taxa de inscrição serão os seguintes:
Nível de Escolaridade
Nível Fundamental Completo
Nível Médio Completo
Nível Superior Completo

4.3)

Valor
R$ 55,00
R$ 70,00
R$ 90,00

O pagamento da importância relativa à taxa de inscrição deverá ser efetuado e recolhido através de
boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições, no site http://www.cetapnet.com.br, o
qual deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição.
4.3.1) As instruções sobre o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e a geração do boleto
bancário estão previstas no item 05 deste Edital.
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4.4)

É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outros cargos
ou para outros concursos.
4.5)
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em
caso de cancelamento do certame.
4.6)
Aos candidatos com deficiência e aos hipossuficientes será concedida isenção do pagamento da taxa
de inscrição, desde que respeitadas às exigências previstas neste Edital e na legislação vigente.
4.6.1) A isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser requerida nos termos previstos no item 05
deste Edital.
5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
5.1)
5.2)

5.3)
5.3.1)

5.4)
5.5)

5.5.1)
5.5.2)

5.6)
5.7)

5.7.1)

5.7.2)

5.7.3)
5.7.4)

5.7.5)

5.7.6)

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, através do endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
O CETAP e a Prefeitura Municipal de ANANINDEUA/PA não se responsabilizarão por Formulário
Eletrônico de Inscrição não recebido por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados.
O candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, confirmar seus dados, gerar e
imprimir o boleto bancário, utilizando o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP.
As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo o CETAP o direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o
Formulário de forma completa e correta.
O pagamento da taxa de inscrição será efetuado, exclusivamente, através de boleto bancário gerado
pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP.
O boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP terá vencimento datado
para os dois dias subsequentes à data em que foi gerado, exceto os boletos que forem gerados no
último dia de inscrição.
Boletos gerados no último dia de inscrição, mesmo que reimpressos, terão como data de vencimento o
primeiro dia útil posterior ao último dia de inscrição.
Após o vencimento do boleto bancário, o título não poderá ser utilizado para pagamento da inscrição
podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP que irá gerar
novo boleto com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do subitem 5.5 deste
Edital.
As instruções de pagamento estarão impressas no próprio boleto bancário.
Ao realizar a inscrição, o candidato deverá acompanhar a confirmação do pagamento de sua taxa de
inscrição através do endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br que disponibilizará ao candidato,
em ambiente eletrônico personalizado, as informações fornecidas pelo Banco acerca do recebimento
da taxa de inscrição.
O Cetap e a Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA não se responsabilizarão por boleto bancário
referente à taxa de inscrição do presente concurso público não recebido por motivos de ordem técnica
de computadores, falhas de comunicação, vírus, congestionamento das linhas de comunicação, por
erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do
pagamento da taxa de inscrição, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados
e/ou valores.
O pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no subitem 5.5.2, a realização de qualquer
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor
distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.
Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de
agendamento bancário.
Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão
de crédito, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC/TED, ordem
de pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.
Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que
se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou realizá-lo por outro meio válido,
devendo ser respeitado o prazo-limite determinado neste Edital.
O candidato deverá conferir os dados do boleto bancário referente à taxa de inscrição conforme
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Informativo divulgado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br , sendo de sua exclusiva
responsabilidade a não conferência dos respectivos dados, bem como o pagamento de boleto bancário
falso. A não observação destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não
participação no certame.
5.7.7) Em caso de não confirmação do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá informar o erro
material ao CETAP, nos termos do item 7 deste Edital que dispõe a respeito da Confirmação das
Inscrições.
5.8)
Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter em segurança o boleto bancário
devidamente autenticado, que deverá ser conservado até a data de realização da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha.
5.9)
As inscrições somente serão acatadas após a verificação do pagamento da taxa de inscrição.
5.10) Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
5.10.1) Poderá ser eliminado do concurso o candidato que realizar sua inscrição utilizando CPF de terceiros ou
com numeração incorreta.
5.11) Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
5.12) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e seus anexos, bem como suas
possíveis retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
5.13) O candidato deverá declarar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, que tem ciência e aceita que, caso
aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por
ocasião da posse.
5.14) O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial para a realização da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha, deverá indicar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, o(s) recurso(s)
especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar no período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma
Completo deste Edital, via SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de entrega da
documentação) para a sede do CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) ou
entregar, pessoalmente, em um dos polos de recolhimento de documentos do CETAP nos Municípios
de BELÉM/PA e ANANINDEUA/PA (ver endereços no item 14 deste Edital), até o último dia do período
de entrega da referida solicitação para atendimento especial, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00
às 17:00 horas, a solicitação de atendimento especial acompanhada de laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório) emitido com data dos últimos 12 (doze) meses, todos legíveis e que
justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s).
5.14.1) Após este período mencionado no subitem 5.14 e no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, a
solicitação de atendimento especial será indeferida, salvo nos casos de força maior, que serão
apreciados pelo CETAP juntamente com a Comissão do Concurso Público.
5.15) A solicitação de atendimento especial deverá ser enviada ou entregue pessoalmente, em envelope
tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir:
SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
Nome completo do candidato
CPF do candidato
5.16)

A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
5.17) A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendimento especial implicará em não
atendimento da mesma.
5.17.1) O laudo médico valerá somente para este Concurso e para esta finalidade de solicitação de
atendimento especial e não será devolvido nem mesmo fornecida cópia do mesmo.
5.18) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, além de solicitar atendimento especial para tal fim e entregar uma cópia da certidão de
nascimento da criança nos termos do subitem 5.14, deverá levar um acompanhante adulto que ficará
em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata
que não levar acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de prova.
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O CETAP não se responsabilizará por solicitação de atendimento especial não recebida por motivos de
extravio, bem como, outros fatores que impossibilitem o recebimento dos documentos.
5.20) A relação dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferido e indeferido será
divulgada na Lista Provisória de Candidatos Inscritos.
5.21) O(A) candidato(a) transgênero (aquelas pessoas que não se identificam plenamente com o gênero
atribuído culturalmente ao seu sexo biológico) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL (nome
pelo qual pessoas transgêneros preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome
civil oficialmente registrado que não reflete sua identidade de gênero) poderá solicitá-lo, após a
conclusão de sua inscrição no Certame, por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo
Nome Social, disponível na página do CETAP.
5.21.1) O(a) candidato(a) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá requere-lo por meio do
Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, disponível na página do CETAP, no
período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital.
5.21.2) O(A) candidato(a) somente conseguirá fazer o preenchimento do citado formulário após ter concluído o
seu processo de inscrição no Certame.
5.21.3) No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar o
NOME SOCIAL a ser utilizado, o qual estará vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de
identidade, CPF e data de nascimento.
5.21.4) Além da informação do NOME SOCIAL, o(a) candidato(a) deverá fazer o carregamento dos seguintes
arquivos:
a)
fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até
os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como
boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;
b)
cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identificação oficial com foto;
5.21.5) Os documentos de que trata o subitem 5.21.4 devem conter todas as especificações citadas, serem
legíveis para análise, sob pena de serem considerados documentos inválidos para comprovação do
atendimento.
5.21.6) Somente serão aceitos documentos no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB,
enviados por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social.
5.21.7) Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, fax, correio eletrônico ou
entregues no dia de aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido
neste Edital.
5.21.8) No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar,
também, o atendimento que tem interesse quanto ao uso do NOME SOCIAL informado, a saber:
a)
ensalamento conforme nome social indicado: alocação em sala de provas de acordo com o
NOME SOCIAL, ao invés do nome civil.
b)
tratamento em sala de provas pelo nome social: chamamento do(a) candidato(a) pelo nome
social ao invés de seu nome civil, o qual o candidato deve enviar a respectiva declaração
preenchida e assinada corretamente.
c)
ambiente sanitário: indicação da opção quanto ao uso do banheiro, se feminino ou masculino.
5.21.9) Ao final do formulário, o(a) candidato(a) deverá declarar que está ciente das regras definidas neste
Edital quanto ao atendimento pelo NOME SOCIAL, as condições para tal atendimento, bem como o
exame de averiguação que será realizado pela Entidade executora do Certame.
5.21.10) O(A) candidato(a) que solicitou o atendimento pelo NOME SOCIAL terá o seu pedido indeferido
quando:
a)
não anexar os documentos relacionados no subitem 5.21.4;
b)
os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
c)
for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos documentos apresentados;
d)
não declarar que está ciente das regras deste Edital, conforme indicado no subitem 5.21.9.
5.21.11) Não serão aceitas outras formas de solicitação de NOME SOCIAL, tais como: via postal, telefone ou
fax.
5.21.12) A pessoa que solicite atendimento pelo Nome Social fica ciente de que tal nome será divulgado entre
parênteses ao lado do seu nome civil em toda e qualquer publicação relativa ao concurso.
5.22) Os candidatos com deficiências, que preencham os requisitos da Lei Estadual n.o 6.988, de 2 de julho
de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, e os hipossuficientes
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que desejarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, deverão indicar,
no Formulário Eletrônico de Inscrição, a opção que solicita a isenção e, ainda, enviar no período
respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, via SEDEX (com data de
postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a sede do CETAP em
Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) ou entregar, pessoalmente, em um dos polos de
recolhimento de documentos do CETAP nos Municípios de BELÉM/PA e ANANINDEUA/PA (ver
endereços no item 14 deste Edital), até o último dia do período de envio/entrega da referida solicitação
de isenção do pagamento da taxa de inscrição, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
horas, os documentos listados nos subitens 5.24 e/ou 5.26 deste Edital.
O candidato que solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá preencher os seguintes
requisitos:
a)
ser pessoa com deficiência; e/ou,
b)
ser hipossuficiente.
Os candidatos com deficiência, conforme previsão constante na Lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho de
2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, deverão enviar/entregar os
seguintes documentos:
a)
Requerimento de Isenção da taxa de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado no
endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br;
b)
Cópia do Documento de Identidade nos termos do subitem 9.13 deste Edital;
c)
Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) legível atestando a espécie e o grau
ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, emitido com data

dos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste Edital.
Os candidatos hipossuficientes deverão preencher os seguintes requisitos:
a)
estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de
que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007;
b)
pertencer à família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007.
5.25.1) Será considerada família de baixa renda aquela com renda familiar mensal per capita de até meio
salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, nos termos das
alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
5.25.2) Será considerada renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os
membros da família e renda familiar per capita a razão entre a renda familiar mensal e o total de
indivíduos na família.
5.25.2.1) Não serão incluídos, no cálculo da renda familiar mensal, os rendimentos percebidos dos programas
previstos nas alíneas do inciso IV do art. 4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
5.26) Os candidatos hipossuficientes deverão enviar/entregar os seguintes documentos:
a)
Requerimento de Isenção da taxa de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado no
endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br;
b)
Declaração de Comprovação de Renda Familiar (Declaração de Hipossuficiência Financeira)
devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br, incluindo a renda do candidato;
c)
Indicação do Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico no Requerimento
de Isenção da taxa de inscrição previsto na alínea "a" do subitem 5.26 deste Edital;
d)
Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br;
e)
Documento(s) que comprove(m) a renda familiar de todos os membros da família indicados na
Declaração de Comprovação de Renda Familiar, incluindo a renda do candidato. Esta
comprovação deverá ser realizada por meio do envio/entrega dos seguintes documentos, nos
casos de:
e.1) empregados de empresas privadas: cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e
anotações do último contrato de trabalho (com as alterações salariais), e da primeira
página subsequente em branco;
e.2) servidores públicos: cópia autenticada em cartório de contracheque;
5.25)
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e.3) autônomos: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de
prestação de serviço e/ou original ou cópia autenticada em cartório de contrato de
prestação de serviços e de recibo de pagamento autônomo (RPA) e cópia autenticada em
cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham
fotografia, identificação e anotação do último contrato e da primeira página subsequente
em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último contrato de
trabalho;
e.4) desempregados: declaração de próprio punho de que está desempregado, não exerce
atividade como autônomo, não participa de sociedade profissional e que a sua situação
econômica não lhe permite arcar com o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor das
afirmativas, cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último contrato
de trabalho e da primeira página subsequente em branco e com correspondente data de
saída da anotação do último contrato de trabalho;
e.5) servidores públicos, exonerados ou demitidos: cópia autenticada em cartório do ato
correspondente e sua publicação no órgão oficial, além dos documentos constantes da
subalínea “e.2”, da alínea “e” do subitem 5.25 deste Edital;
e.6) pensionistas: cópia autenticada em cartório do Comprovante de Crédito atual do benefício,
fornecido pela Instituição pagadora, cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho
e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação
do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente em branco ou com
correspondente data de saída da anotação do último contrato de trabalho;
e.7) estagiários: cópia autenticada em cartório do Contrato de Estágio; cópia autenticada em
cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – páginas que contenham
fotografia, identificação e anotação do último contrato de trabalho e da primeira página
subsequente em branco ou com correspondente data de saída da anotação do último
contrato de trabalho.
f)
cópia do Documento de Identidade do candidato nos termos do subitem 9.13 deste Edital;
g)
cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato;
h)
cópia autenticada das últimas 03 (três) contas de energia elétrica com o mesmo endereço do
candidato conforme indicado no Formulário Eletrônico de Inscrição, as quais não deverão
ultrapassar o consumo mensal de 100 Kwh.
5.27) A Declaração de Comprovação de Renda Familiar deve ser preenchida com os dados de todos os
membros da família, os quais também deverão ter suas respectivas rendas comprovadas pelos
documentos listados na alínea “e” do subitem 5.26 deste Edital.
5.27.1) O CETAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato e terá decisão terminativa
sobre a concessão, ou não, da isenção.
5.28) Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 deste Edital deverão ser enviados ou entregues
pessoalmente, em envelope tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir:
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
Nome completo do candidato
CPF do candidato
5.29)

5.30)

As informações prestadas no Requerimento de Isenção de taxa de inscrição e na Declaração de
Hipossuficiência Financeira, bem como toda a documentação apresentada serão de inteira
responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade.
Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a)
omitir informações;
b)
fraudar e/ou falsificar documentação;
c)
pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou
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não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.22 e no Anexo 02 –
Cronograma Completo deste Edital.
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
A entrega da documentação exigida será de responsabilidade exclusiva do candidato, o CETAP não se
responsabilizará por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta da
referida documentação.
Não será permitida, após a entrega do Requerimento de Isenção de taxa de inscrição, da Declaração
de Hipossuficiência Financeira e dos demais documentos comprobatórios, a complementação da
documentação, bem como, revisão.
Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax, via correio eletrônico
ou, ainda, fora do prazo.
O deferimento do pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição ficará condicionado à
comprovação da deficiência e/ou da hipossuficiência atestada(s) pelo encaminhamento da
documentação especificada nos subitens 5.24 e/ou 5.26 deste Edital.
A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de
inscrição, a qual estará sujeita à análise por parte do CETAP nos termos das regras previstas neste
Edital. Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 apresentados não serão devolvidos.
O não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição, a falta
ou inconformidade de alguma documentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do
período fixado implicará indeferimento do referido pedido.
Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, será divulgada a Relação Preliminar
das Solicitações de Isenção do Pagamento da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas, nos termos do
item 12 deste Edital.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos
poderão interpor recursos através do Portal de Acompanhamento no endereço eletrônico do CETAP, os
quais serão devidamente analisados. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
Após análise dos recursos, será divulgada a Relação Definitiva das Isenções Deferidas e Indeferidas,
nos termos do item 12 deste Edital.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos nos
termos do subitem 5.40 deste Edital e, ainda, tenham interesse em efetivar a respectiva inscrição neste
concurso público, deverão acessar o Sistema Eletrônico de Inscrições do CETAP e efetuar o
pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos e
que não efetivarem a sua inscrição através do pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição
dentro do prazo previsto não participarão deste concurso público.
O candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um cargo.
Caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada como oficial apenas a mais recente,
considerando a data, hora, minuto e segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de
Inscrições do CETAP.
As informações prestadas pelo candidato, durante a fase de inscrição, são de sua inteira
responsabilidade. A declaração falsa ou inexata dos dados fornecidos pelo candidato poderá gerar o
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.
Outras Informações:
a)
Só o pagamento da taxa de inscrição não significa que o candidato esteja inscrito, estando
sujeito à confirmação posterior, quando será publicada a Lista Provisória de Candidatos
Inscritos;
b)
Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional;
c)
Não serão recebidas inscrições por via postal, via fax, correio eletrônico, condicional ou
extemporânea.
As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de
inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação
de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos a data de
nascimento, notas e desempenho nas provas, ser pessoa com deficiência (se for o caso), entre outros,
d)

5.31)
5.32)

5.33)

5.34)
5.35)

5.36)

5.37)

5.38)

5.39)

5.40)
5.41)

5.42)

5.43)
5.44)

5.45)

5.46)

5.47)
5.48)
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tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos
atinentes ao concurso. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido, ficando cientes também
os candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de
computadores por meio dos mecanismos de busca atualmente existentes.
6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
6.1)

6.2)

6.3)

6.4)
6.5)

Ao candidato com deficiência, que pretende fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no
inciso VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso
Público desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do objeto do cargo pleiteado.
O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local
de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
Das vagas destinadas a este Concurso, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com
deficiência, observadas as disposições pertinentes:
a)
A reserva de vagas fixada no percentual de 5% (cinco por cento) será aplicada aos cargos com
número de vagas superior a 20 (vinte);
b)
nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 20 (vinte)
será reservada 01 (uma) vaga às pessoas com deficiência;
c)
aos cargos com número de vagas inferior a 5 (cinco) não será aplicada a reserva de vagas às
pessoas com deficiência, em razão da impossibilidade de aplicação do percentual máximo
fixado na legislação pertinente.
Na aplicação do percentual a que se refere o subitem 6.3, quando o resultado for fração de um número
inteiro, será arredondado para um número inteiro imediatamente posterior.
O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico
de Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, via
SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a
sede do CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 deste Edital) ou entregar, pessoalmente, em
um dos polos de recolhimento de documentos do CETAP nos Municípios de BELÉM/PA e
ANANINDEUA/PA (ver endereços no item 14 deste Edital), o seguinte documento comprobatório:
Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) legível atestando a espécie e o grau ou nível
da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, bem como, a provável causa da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze)

meses anteriores à data de publicação deste Edital.
6.5.1) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência deverá ser enviada ou entregue,
pessoalmente, em envelope tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado, conforme o modelo a
seguir:
SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
Nome completo do candidato
CPF do candidato
6.6)

O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, ou, ainda, mesmo
tendo indicado tal condição no Formulário Eletrônico de Inscrição e não enviar via SEDEX ou entregar,
pessoalmente, o documento comprobatório tratado no subitem 6.5 deste Edital, não concorrerá às
vagas reservadas às pessoas com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de sua
situação, concorrendo às demais vagas não reservadas às pessoas com deficiência.
6.6.1) Não será permitida, após a entrega da documentação comprobatória para a Solicitação para concorrer
às vagas reservadas às pessoas com deficiência, a complementação da mesma, bem como, revisão.
6.7)
O Laudo Médico (original ou fotocópia autenticada) terá validade somente para este Concurso Público
e para esta finalidade de solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e
não será devolvido, assim como, não serão fornecidas cópias desse laudo.
6.8)
A exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato, motivo pelo qual
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não haverá qualquer conferência do envelope no momento da entrega.
A publicação do Resultado Final do concurso será divulgada através de duas listas, a primeira
contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda
somente a classificação dos candidatos com deficiência.
Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão
preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem de classificação geral.
O candidato com deficiência aprovado no presente concurso será submetido à avaliação realizada por
equipe multiprofissional da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA.
Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de
aposentadoria.

7. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
7.1)

A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória de Candidatos Inscritos a ser
publicada nos termos do item 12 deste Edital.
7.1.1) Na Lista Provisória de Candidatos Inscritos no Concurso Público, serão divulgadas, em ordem
alfabética, as seguintes relações:
a)
Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas;
b)
Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência deferidas e indeferidas;
c)
Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para
a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas e indeferidas.
7.2)
O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte do candidato, de seus dados
divulgados na Lista Provisória de Candidatos Inscritos.
7.3)
O candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na Lista Provisória de Candidatos
Inscritos:
a)
ausência do seu nome em qualquer uma das Relações;
b)
erro cadastral (nome completo, CPF e data de nascimento);
c)
inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos com inscrições indeferidas;
d)
inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de não ser
candidato com deficiência;
e)
não inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições
para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, em caso de ser candidato
com deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
f)
inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de
atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em
caso do candidato não possuir necessidade de atendimento especial;
g)
não inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações
de atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em
caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o
procedimento de solicitação previsto neste Edital;
h)
não inclusão de seu NOME SOCIAL na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas
inscrições deferidas e indeferidas, em caso de ter realizado todo o procedimento de solicitação
previsto neste Edital.
7.4)
Em quaisquer dos casos previstos no subitem 7.3 deste Edital, o candidato deverá interpor recurso, nos
termos do item 12 deste Edital, observando o período determinado para a Confirmação das Inscrições
no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital.
7.5)
O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provisória de Candidatos Inscritos e
verificar que todos os seus dados encontram-se de forma correta terá sua inscrição confirmada e
deverá aguardar a publicação do Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e
Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
7.6)
Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada para tanto a
data de recebimento do recurso interposto via internet.
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7.7)

Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de seus dados na Lista Provisória
de Candidatos Inscritos, a qual passará a ser oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer
tipo de recurso no prazo previamente estabelecido.
7.7.1) Tornam-se, sem efeito, os recursos interpostos após o período previsto neste Edital, sendo os mesmos
indeferidos sem análise do mérito.
7.8)
Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos nos termos e condições dos itens
06 e 12 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e Divulgação dos Locais e Horários da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do item 12 deste Edital.
7.9)
O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, quaisquer das ocorrências
previstas no subitem 7.3 deste Edital e não recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada:
a)
ser eliminado do concurso quando o seu nome não constar nas Relações Provisórias de
candidatos com inscrições deferidas ou ainda constar na Relação Provisória de candidatos com
inscrições indeferidas;
b)
alterar o erro cadastral (nome completo, CPF, data de nascimento e opção de cargo) na Ata de
Correção que lhe será disponibilizada no dia da realização da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha;
c)
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome estiver incluso
na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas
reservadas às pessoas com deficiência deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com
deficiência, quando o candidato poderá ser eliminado do certame;
d)
não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome não estiver
incluso na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às
vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de ser candidato com
deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
e)
não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso na Relação Provisória
de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para a realização da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em caso do candidato possuir necessidade de
atendimento especial e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital.
8. DA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
8.1)

Será divulgado, nos termos do item 12 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e de
Divulgação dos Locais e Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
8.2)
O CETAP não enviará telegramas e nem informará por telefone, fax ou e-mail, o local de prova do
candidato, sendo de responsabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação no
respectivo Edital.
8.3)
O candidato que desejar imprimir o seu Cartão de Inscrição, que contém informações a respeito de seu
local e horário de prova, poderá fazê-lo utilizando o Portal de Acompanhamento do CETAP no
endereço eletrônico http://www.cetapnet.com.br.
8.3.1) O Cartão de Inscrição contém informações a respeito dos dados cadastrais do candidato, assim como,
o local e horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
8.3.2) A impressão do Cartão de Inscrição é uma opção do candidato, uma vez que as informações contidas
no mesmo serão divulgadas no Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e
Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
8.3.3) Não será cobrada a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha
9. DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA
9.1)

A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada em local e horário a serem estabelecidos pelo
Edital de Homologação e de Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha,
conforme determina o item 8 deste Edital.
9.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de prova no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
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9.1.2) O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo CETAP.
9.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e o comparecimento no horário determinado.
9.1.4) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá duração máxima de 03h30 (três horas e trinta minutos).
9.2)
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os
candidatos inscritos.
9.3)
À Prova Objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
9.4)
A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões conforme as tabelas
seguintes:
a)
Para os cargos de Nível Fundamental Completo:
Disciplinas
Questões
Pontos
Total
Língua Portuguesa
20
0,2
4,0
Matemática
20
0,2
4,0
10
Atualidades
05
0,2
1,0
Legislação
05
0,2
1,0

b)

c)

Para os cargos de Nível Médio Completo:
Disciplinas
Questões
Língua Portuguesa
20
Matemática e Raciocínio
10
Lógico
Informática
05
Atualidades
05
Legislação
10

Para os cargos de Nível Superior:
Disciplinas
Questões
Língua Portuguesa
10
Informática
05
Atualidades
05
Legislação
10
Conhecimentos Específicos
20

9.5)

Pontos
0,2

4,0

0,2

2,0

0,2
0,2
0,2

1,0
1,0
2,0

Pontos
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Total

10

Total
2,0
1,0
1,0
2,0
4,0

10

Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), da qual apenas uma
será correta, de acordo com o comando da questão.
9.6)
O conteúdo programático de cada disciplina da Prova Objetiva de Múltipla Escolha encontra-se no
ANEXO 01 deste Edital e está disponível nos termos do item 12 deste Edital.
9.6.1) As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão
objeto de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes no Anexo 01
deste Edital.
9.6.2) A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no
conteúdo programático previsto no Anexo 01 deste Edital.
9.7)
O candidato receberá 01 (um) Caderno de Questões que consistirá na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha e 01 (um) Cartão Resposta, onde deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de
tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
9.7.1) O Cartão Resposta será utilizado para correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
9.8)
O candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do Caderno de Questões sob pena de
eliminação no Concurso Público.
9.9)
A correta utilização do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato.
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9.9.1) Não será fornecido Cartão Resposta substituto ao candidato.
9.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de marcação no Cartão Resposta), nem
questões que contenham mais de uma resposta marcada, rasura, emenda, ainda que legível.
9.11) As informações extras acerca da correta utilização do Cartão Resposta estarão impressas no mesmo,
devendo ser rigidamente seguidas, sob pena de ser invalidado.
9.12) O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos
do horário previsto para início da mesma, munido do seguinte material:
a)
Documento oficial de identidade (original);
b)
Caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.
9.13) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros
Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional (ordem, conselhos,
etc.), passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras
funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS, carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado
pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).
9.13.1) Para o candidato estrangeiro, nos termos do item 3, subitem 3.1, alínea “a” deste Edital, os documentos
válidos serão a Carteira de Estrangeiro ou o passaporte visado.
9.14) Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais,
carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de
identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados.
9.15) Não será aceita cópia (autenticada ou não) do documento de identidade.
9.16) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias da data de
realização da Prova Objetiva e Múltipla Escolha, ocasião em que será submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
9.16.1) A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
9.17) Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original,
na forma definida por este Edital, não poderá fazer a prova e será, automaticamente, eliminado deste
Concurso Público.
9.17.1) No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portando o documento de identidade
original, na forma definida por este Edital, não poderá permanecer dentro do Local de Prova.
9.18) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste das listagens oficiais relativas aos
locais de prova pré-estabelecidos, o CETAP poderá proceder a inclusão do referido candidato através
do preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de
impressão digital em formulário próprio, mediante a apresentação do Boleto de Inscrição pago
devidamente autenticado.
9.18.1) A inclusão de que trata o subitem 9.18 terá caráter condicional, passível de confirmação pelo CETAP,
na fase de correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência da
referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição.
9.19) O portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivelmente, no horário de início da Prova,
não sendo tolerado atraso, nem a presença de acompanhante nas dependências do local de realização
da prova, exceto para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condição deverá ser
mencionada previamente à realizadora do certame.
9.20) Em nenhuma hipótese haverá aplicação de prova fora dos locais e horários pré-estabelecidos.
9.21) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou
atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado.
9.22) Durante a execução da prova, não será permitida consulta a nenhuma espécie de legislação, livro,
revista, folheto, dicionário ou qualquer outro material impresso ou digital.
9.23) No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com smartphone,
tablet, ipod®, gravador, mp3 ou similar, ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens,
bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica ou similar, notebook, palmtop, pen drive, máquina de
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bem como, relógio de qualquer espécie ou
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quaisquer controles ou dispositivos eletrônicos, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
9.23.1) O CETAP recomenda que o candidato não leve quaisquer dos objetos citados no subitem 9.23 deste
Edital.
9.24) Caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem anterior, este deverá requerer ao Fiscal de
Sala embalagem apropriada para a guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma.
9.24.1) Todos os objetos citados no subitem 9.23 deverão ser guardados devidamente desligados.
9.24.2) Qualquer som emitido pelos objetos citados no subitem 9.23 deste Edital durante e realização da prova
poderá ocasionar a eliminação do candidato do Concurso Público.
9.24.3) O candidato que estiver portando qualquer tipo de arma no local de prova será encaminhado à
Coordenação, onde será realizado procedimento de desmuniciamento da arma e acautelamento da
mesma.
9.24.4) O descumprimento das instruções contidas nos subitens 9.23, 9.23.1, 9.24 e 9.24.1 poderá implicar
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
9.25) Quando do término da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato deverá retirar-se da sala de
prova portando sua embalagem com os objetos citados no subitem 9.23.
9.25.1) O CETAP não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos ou de equipamentos eletrônicos
ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
9.26) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, deverá manifestar-se
imediatamente ao Fiscal de Sala.
9.27) Os eventuais erros nos dados pessoais constantes do Cartão Resposta ou na Ata de Sala deverão ser
corrigidos na Ata de Correção.
9.28) Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões e o Cartão
Resposta, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção da
embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 9.24.
9.29) Será permitido ao candidato copiar o gabarito da prova e levar consigo o Caderno de Questões desde
que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.
9.29.1) A anotação do gabarito será permitida de acordo com as instruções contidas na capa do Caderno de
Questões.
9.30) Todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem digitalizada do Cartão Resposta preenchido
por eles durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
9.30.1) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da data de publicação do Resultado
Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
9.31) O candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixando o local de prova, após 120 (cento
e vinte) minutos do início da mesma.
9.32) O candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar em hipótese alguma.
9.33) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas, em razão
do afastamento do candidato da sala de prova.
9.34) Os três últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair juntos.
9.35) O CETAP poderá, durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, submeter os candidatos
ao registro fotográfico individual para fins de confirmação de sua identidade, bem como ao sistema de
detecção de metal.
9.36) A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato,
bem como para possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso.
9.37) Será considerado ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a)
apresentar-se ao local de prova após o fechamento do portão, que se dará no horário
determinado para início da realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha,
impreterivelmente;
b)
não apresentar o documento de identidade exigido, respeitadas as exceções previstas no
subitem 9.16;
c)
não seguir, criteriosamente, todas as instruções contidas na capa do Caderno de Questões e
do Cartão Resposta;
d)
se recusar a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua
realização;
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e)
f)
g)

9.38)

9.39)
9.40)

se afastar da sala, após início da mesma, sem o acompanhamento de Fiscal;
se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão Resposta;
durante a realização da prova, for encontrado em flagrante comunicação com outro candidato
ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou
ainda que venha a tumultuar a sua realização;
h)
utilizar livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que
não forem expressamente permitidos, ou ainda qualquer dos objetos previstos no subitem 9.23
deste Edital;
i)
usar de ofensas ou insultos para com os Coordenadores, Fiscais ou demais pessoas
envolvidas na realização do certame, inclusive demais candidatos;
j)
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
k)
não permitir ser submetido ao registro fotográfico individual para fins de confirmação de sua
identidade, bem como ao detector de metal;
l)
não permitir a coleta de sua assinatura e/ou se recusar a realizar qualquer procedimento que
tenha por objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados;
m)
for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à
Coordenação.
Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação obtida na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a ordem alfabética, não sendo ainda, neste
momento, aplicados os critérios de desempate previstos, os quais serão utilizados somente para fins de
divulgação do Resultado Final do Concurso.
Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do
item 12 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.
Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, será divulgado a Resultado Definitivo da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do
item 12 do presente Edital.

10. DO RESULTADO FINAL
10.1)

10.2)

10.3)

Será considerado APROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de
Múltipla Escolha rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na referida Prova E que obtiver nota
que o classifique para a quantidade de vagas ofertadas ao cargo a que estiver concorrendo, aplicando
os critérios de desempate do Item 10.5 do presente Edital.
Será considerado REPROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de
Múltipla Escolha rendimento inferior a 6 (seis) pontos na referida Prova OU que obtiver nota que não o
classifique na quantidade de vagas ofertadas para o cargo a que estiver concorrendo, aplicando os
critérios de desempate do Item 10.5 do presente Edital.
A Nota Final de cada candidato será encontrada através da seguinte equação:
Nota Final = NPO

Em que:
NPO: Nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
DO RESULT
10.4) Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os valores decrescentes da Nota
Final.
10.5) Apurado o total de pontos que compõe a Nota Final, na hipótese de empate entre os candidatos
APROVADOS, serão adotados os seguintes critérios de desempate na respectiva ordem:
a)
for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta anos, conforme artigo 27,
parágrafo único, da Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b)
obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos, quando for o caso;
c)
obtiver maior nota na Prova de Língua Portuguesa;
d)
obtiver maior nota na Prova de Legislação, quando for o caso;
e)
obtiver maior nota na Prova de Matemática e Raciocínio Lógico, quando for o caso;
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f)
obtiver a maior nota na Prova de Matemática, quando for o caso;
g)
obtiver a maior nota na Prova de Informática, quando for o caso;
h)
obtiver a maior nota na Prova de Atualidades, quando for o caso;
i)
possuir a maior idade, considerando o dia, mês e ano de nascimento.
10.5.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate
estabelecidos por este edital, o CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem
definidos em edital específico de convocação.
10.6) Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do
item 12 do presente Edital, o Resultado Final Preliminar do Concurso Público.
10.7) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Final Preliminar do Concurso Público, será
divulgado o Resultado Final Definitivo do Concurso Público, nos termos do item 12 do presente Edital.
11. DOS RECURSOS
11.1)

Caberá recurso contra:

01
02
03
04
05
06

Recurso
Edital Completo do Certame
Relação Preliminar das Isenções Deferidas
e Indeferidas
Lista Provisória de Candidatos Inscritos
Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha
Resultado Preliminar da Prova Objetiva de
Múltipla Escolha
Resultado Final Preliminar

11.2)

Forma
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

Para interpor recurso pela Internet, é necessário acessar o Portal de Acompanhamento
(http://www.cetapnet.com.br) e preencher eletronicamente o Formulário próprio, respeitando os prazos
informados no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital.
11.3) Todos os recursos serão analisados, entretanto, somente serão respondidos e divulgados em
documento específico os Recursos interpostos contra o Gabarito Oficial Preliminar se devidamente
fundamentados. Os deferimentos/indeferimentos dos demais Recursos interpostos contra as outras
fases do certame serão informados através da divulgação dos Resultados Definitivos de cada etapa
questionada, quando então o candidato poderá verificar a alteração ou não de sua pontuação, o que
indicará o respectivo deferimento/indeferimento do recurso, não havendo qualquer outro tipo de
comunicação relacionada ao deferimento ou indeferimento dos recursos.
11.3.1) Em nenhuma hipótese, será encaminhada resposta individual aos candidatos.
11.3.2) O CETAP não se responsabilizará pelo não recebimento dos recursos interpostos pela Internet
ocasionado por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados.
11.4) Se o exame de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha
resultar na anulação de questão integrante de Prova, a pontuação correspondente a essa questão será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
11.5) Se houver alterações do Gabarito Oficial Preliminar, essa alteração valerá para todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
11.6) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no seu recurso. Recursos inconsistentes ou sem
fundamentação serão preliminarmente indeferidos.
11.7) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou recurso contra o Gabarito
Oficial Definitivo.
11.8) Recurso interposto fora do prazo previsto será indeferido.
11.9) Não será aceito recurso enviado via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
11.10) Recursos cujo teor desrespeite a Banca serão preliminarmente indeferidos.
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11.11) A Banca Examinadora constitui última instância para julgamento dos recursos, sendo soberana em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12. DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
12.1)

12.2)

12.3)

Os resultados de cada etapa deste Concurso Público, bem como, todas as comunicações oficiais de
interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico
http://www.cetapnet.com.br.
É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações oficiais através dos meios
disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA e pelo CETAP, não podendo o
candidato alegar desconhecimento de qualquer publicação oficial divulgada dentro dos termos
especificados no item 12 deste Edital.
Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer
outra forma que não as especificadas no item 12 deste Edital.

13. DA NOMEAÇÃO E POSSE
13.1)

13.2)
13.3)
13.3.1)
13.3.2)

13.4)

13.4.1)
13.4.2)

A nomeação e posse no cargo obedecerão à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação
direito à nomeação, que dependerá da necessidade de pessoal e disponibilidade orçamentária da
Administração Pública.
A nomeação dar-se-á em consonância com a legislação em vigor.
Os candidatos serão convocados através de publicação no Diário Oficial do Município de Ananindeua e
no Portal da Prefeitura Municipal de Ananindeua.
Não serão realizadas convocações através de telefone, fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer
outra forma que não as especificadas no subitem 13 deste Edital.
É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à convocação oficial
através dos meios disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA não
podendo o candidato alegar desconhecimento de qualquer convocação oficial divulgada dentro dos
termos especificados no subitem 13 deste Edital.
Após a nomeação, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação
das condições estabelecidas nos itens 02 e 03 deste Edital que estabelecem as exigências de cada
cargo para efeito de investidura, bem como da legislação pertinente, sendo que a não apresentação de
quaisquer deles implicará revogação do ato de nomeação.
Somente serão aceitos documentos cópia simples acompanhadas de original ou cópias autenticadas.
É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA exigir dos candidatos, até a data da
posse, além da documentação prevista neste Edital e pelo Decreto n.º 14.868, de 24 de janeiro de 2012
da Prefeitura Municipal de Ananindeua/PA, outros documentos que julgar necessário.

14. DOS ENDEREÇOS CITADOS NESTE EDITAL
14.1)
14.2)

14.3)

Endereço da sede do CETAP: Av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 902, CEP: 66.010-000, Centro,
Belém/PA. (Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas)
Endereço do polo de recolhimento de documentos do CETAP em Belém/PA: Av. Presidente Vargas, n.°
158, sala 902, CEP: 66.010-000, Centro, Belém/PA. (Horário de funcionamento: 08:00 às 12:00 e das
14:00 às 17:00 horas)
Endereço do polo de recolhimento de documentos do CETAP em ANANINDEUA/PA: ESCOLA
ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AGOSTINHO MONTEIRO. Endereço: Tv WE 16
(Cidade Nova II), CEP: 67.010-450, Bairro Coqueiro – Ananindeua/PA. (Funcionamento: Apenas nos
períodos que tiverem entrega de documentos de acordo com o Anexo 02 – Cronograma Completo.
Horário: de segunda à sexta-feira, de 08:30 às 12:00 horas)
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1)

15.2)

15.3)

15.4)

15.5)
15.6)

15.6.1)
15.7)

15.8)
15.8.1)

15.9)

15.10)
15.11)
15.12)
15.13)

15.14)
15.15)

A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das
condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais
pertinentes.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA e o CETAP não se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicações que venham a ser comercializados, referentes à
preparação de candidatos a este Concurso Público.
Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
Provas. O candidato deverá observar, rigorosamente, os Editais e os comunicados a serem divulgados
na forma do item 12 deste Edital.
Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Resultado Final do Concurso Público, e não
se caracterizando qualquer óbice, é facultado ao CETAP a incineração das Provas e demais registros
escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do concurso, os registros eletrônicos.
Toda documentação comprobatória enviada via Sedex, junto à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, será considerada como válida quando postada dentro do prazo estabelecido neste Edital.
Os itens, subitens e Anexos deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data
de convocação dos candidatos para a Prova correspondente, circunstância em que será mencionada
em Edital de Retificação a este Edital a ser publicado na forma do item 12 deste Edital.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo e qualquer Edital de Retificação
a este Edital que vier a ser publicado, nos termos do item 12 deste Edital.
Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA a Homologação do Resultado Final, o qual
será publicado no Diário Oficial do Município de Ananindeua e no Portal da Prefeitura Municipal de
Ananindeua.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso em conjunto com o CETAP.
Os questionamentos relativos a casos omissos neste Edital e na Legislação Municipal deverão ser
protocolados no polo de recolhimento de documentos do CETAP e serão resolvidos pela Comissão do
Concurso em conjunto com o CETAP.
A Comissão do Concurso poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, a qualquer
tempo, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade nas provas em que se
submeter.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA e o CETAP se eximem de quaisquer despesas
decorrentes da participação do candidato neste Concurso Público.
O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado
Final, podendo ser prorrogado por igual período.
O candidato APROVADO obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à PREFEITURA
MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA, enquanto perdurar a validade do Concurso.
Não serão fornecidos aos candidatos, pelo CETAP, quaisquer atestados, certidões ou certificados
relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para este fim a homologação divulgada no
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.
O foro da Comarca de ANANINDEUA/PA é competente para decidir quaisquer ações judiciais
interpostas com respeito a este Edital e respectivo Concurso Público.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ananindeua, 22 de outubro de 2018.
José Maria de Lima Segundo
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA/PA
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ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS
1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Cargo 01
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 02
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Mensageria e Protocolo
Realizar os serviços de atendimento interno e
portaria, visando assegurar a qualidade e presteza
nesses serviços. Executar outras tarefas correlatas,
de acordo com as atribuições próprias de sua
unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
1 (um) salário mínimo vigente no país.
30 (trinta) horas semanais.
30 (trinta) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas
aos candidatos com deficiência.

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Condução de Veículos (Motorista)
Verificar o estado de manutenção do veículo antes
de utilizá-lo, observando Capítulo elétrica, pneus,
abastecimento, óleo etc., comunicando ao setor de
manutenção a necessidade de qualquer reparo;
Conferir os materiais a serem transportados,
verificando quantidade e espécie, para evitar erros
no carregamento e descarregamento dos mesmos;
Preparar os relatórios de viagem, fazendo as
anotações relativas a destino, objetivo da viagem,
horário
de
saída
e
chegada,
conforme
procedimentos estabelecidos; Manter ficha de
controle de quilometragem e outros dados do
veículo, bem como o registro de qualquer
anormalidade no funcionamento e necessidade de
reparos; Dirigir em velocidade compatível com o
local e o estado das vias de tráfego, visando evitar
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Nível de Escolaridade

Requisitos para Investidura no Cargo

Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 03
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 04
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
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danos e atrasos no cumprimento de suas tarefas;
Executar outras tarefas correlatas, de acordo com as
atribuições próprias de sua unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e
Carteira Nacional de Habilitação – CNH na categoria
AB.
1 (um) salário mínimo vigente no país.
30 (trinta) horas semanais.
30 (trinta) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas
aos candidatos com deficiência.

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Conservação e Limpeza de Vias Públicas (Gari)
Recolher o lixo da unidade em que serve,
acondicionando detritos e depositando-os de acordo
com as determinações definidas; Executar outras
tarefas correlatas, de acordo com as atribuições
próprias de sua unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
1 (um) salário mínimo vigente no país.
30 (trinta) horas semanais.
30 (trinta) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas
aos candidatos com deficiência.

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Manipulação
e
Preparação
de
Alimentos
(Merendeira)
Preparar lanches e outras refeições simples,
segundo orientação superior, para atender aos
programas
alimentares
desenvolvidos
pela
prefeitura; Executar outras tarefas correlatas, de
acordo com as atribuições próprias de sua unidade
de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
1 (um) salário mínimo vigente no país.
30 (trinta) horas semanais.
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Vagas

Cargo 05
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 06
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições

Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
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40 (quarenta) vagas, sendo 02 (duas) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Serviços Gerais (Servente)
Limpar e arrumar as dependências e instalações de
edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas
condições de asseio requeridas; Recolher o lixo da
unidade em que serve, acondicionando detritos e
depositando-os de acordo com as determinações
definidas; Percorrer as dependências da prefeitura,
abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem
como ligando e desligando pontos de iluminação,
máquinas e aparelhos elétricos; Executar outros
serviços auxiliares de manutenção, operando
equipamentos
simples;
Examinar
depósitos,
almoxarifados, oficinas etc., identificando qualquer
anormalidade; Realizar os serviços de atendimento
interno, limpeza, portaria, visando assegurar a
qualidade e presteza nesses serviços; Executar
outras tarefas correlatas, de acordo com as
atribuições próprias de sua unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
1 (um) salário mínimo vigente no país.
30 (trinta) horas semanais.
130 (cento e trinta) vagas, sendo 07 (sete) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.

Auxiliar Municipal
Apoio Operacional
Operacional
Vigilância e Segurança
Executar rondas nas dependências da Prefeitura,
áreas e vias de acessos adjacentes, identificando
qualquer movimento suspeito e tomando as medidas
cabíveis, conforme norma da empresa; Prevenir
incêndios e outros danos, tomando atitudes
preventivas em situações reconhecidas como de
perigo, conforme norma estabelecida; Executar
outras tarefas correlatas, de acordo com as
atribuições próprias de sua unidade de trabalho.
Nível Fundamental Completo
Certificado de conclusão de curso de nível
fundamental, expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.
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1 (um) salário mínimo vigente no país.
30 (trinta) horas semanais.
70 (setenta) vagas, sendo 04 (quatro) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Cargo 07
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Técnico Municipal
Suporte Administrativo
Administração Básica
Secretariado
Estudar processos referentes a assuntos de caráter
geral ou específico da unidade administrativa e
propor soluções; coordenar a classificação, o registro
e a conservação de processos, livros e outros
documentos em arquivos específicos; elaborar ou
colaborar na elaboração de relatórios parciais e
anuais, atendendo às exigências ou normas da
unidade administrativa; colaborar nos estudos para a
organização e a racionalização dos serviços nas
unidades da Prefeitura; elaborar, sob orientação,
quadros e tabelas estatísticos e gráficos em geral;
realizar, sob orientação específica, coleta de preços
para aquisição de material; orientar e supervisionar
as atividades de controle de estoque, a fim de
assegurar a perfeita ordem de armazenamento,
conservação e níveis de suprimento; preparar
relação de cobrança e pagamentos efetuados pela
Prefeitura, especificando os saldos, para facilitar o
controle financeiro; realizar, sob orientação
específica, cadastramento de imóveis residenciais e
comerciais, a fim de que o município possa recolher
tributos; fazer a conciliação de extratos bancários,
confrontando débitos e créditos, pesquisando
quando for detectado erro e realizar sua correção;
auxiliar nos serviços de análise econômico-financeira
e patrimonial da prefeitura; operar microcomputador,
utilizando programas básicos e aplicativos, para
incluir, alterar e obter dados e informações, bem
como consultar registros; efetuar pagamentos e
recebimentos, verificando vencimento/renovação de
contratos
conferindo
faturas,
autenticando
documentos, calculando multas e ajustando valores,
emitindo ordens de pagamento e avisos de crédito
visando o cumprimento das normas do processo de
Administração Financeira; classificar documentos
contábeis, descrevendo as contas, registrando
valores,
efetuando
demonstrativo
de
receitas/despesas e conciliação bancária bem como,
elaborar
demonstrativo
e
lançamentos
de
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas
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apropriação e recolhimento de encargos a fim de
verificar a movimentação do período e saldo das
contas; manter arquivo de dados cadastrais e
funcionais dos servidores, efetivar processos de
admissão/desligamento e movimentação de pessoal,
acompanhando valores e obrigações trabalhistas
para atendimentos das rotinas internas e
operacionalizar programas de benefícios oferecidos
pela Prefeitura, bem como elaborar material
instrucional e participar na coordenação de cursos;
controlar e manter cadastro de fornecedores da
Prefeitura, efetuando contatos visando obter
informações, abrir processos para aquisição de
material/serviço requisitado realizando inspeção de
qualidade bem como receber, estocar, expedir e
inventariar materiais, observando normas e
instruções para manter o estoque em condições de
atender aos diversos setores da Prefeitura; fiscalizar,
orientar e realizar serviços de segurança física e
patrimonial, zelando pelo cumprimento das normas
de segurança e vigilância no âmbito da Prefeitura;
desenvolver atividades correlatas de mesmo grau de
complexidade.
Nível Médio Completo
Certificado de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC.
R$ 1.028,75 (mil e vinte e oito reais e setenta e cinco
centavos.
30 (trinta) horas semanais.
50 (cinquenta) vagas, sendo 03 (três) vagas
reservadas aos candidatos com deficiência.

3. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Cargo 08
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Proteção Social e Promoção da Cidadania
Assistência Social
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas
sociais junto a órgãos da Administração Pública,
direta ou indireta, empresas, entidades e
organizações populares, inclusive àquelas voltadas a
proteção da criança e do adolescente; Elaborar,
coordenar, executar e avaliar planos, programas e
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço
Social com participação da Sociedade Civil;
Encaminhar providências e prestar orientação social
a indivíduos, grupos e a população; Orientar
indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 09
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus
direitos; Orientar a formação de grupos com objetivo
de promover a emancipação dos indivíduos;
Planejar, organizar e administrar benefícios e
Serviços Sociais; Planejar, executar e avaliar
pesquisas que possam contribuir para análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais;
Prestar assessoria e consultoria a órgãos da
Administração Pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades com relação a planos,
programas e projetos do âmbito de atuação do
Serviço Social; Prestar assessoria e apoio aos
movimentos sociais em matéria relacionada às
políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos
civis, políticos e sociais da coletividade; Planejar,
organizar e administrar Serviços Sociais e de
Unidade de Serviço Social; Realizar estudos
socioeconômicos com os usuários para fins de
benefícios e serviços sociais junto a órgãos da
Administração Pública direta e indireta, empresas
privadas e outras entidades; Coordenar seminários,
encontros, congressos e eventos assemelhados
sobre assuntos de Serviço Social.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Assistência Social + Cadastro no respectivo
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.
05 (cinco) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada
aos candidatos com deficiência.

Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Saúde
Medicina Veterinária
Planejar e executar ações de fiscalização sanitária;
Proceder ao controle das zoonoses, efetuando
levantamento de dados, avaliação epidemiológica e
pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças;
Fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à
veterinária, realizando estudos, experimentos,
estatística, avaliação de campo e laboratório, para
possibilitar o maior desenvolvimento tecnológico da
ciência veterinária; Promover o controle sanitário da
reprodução animal destinada à indústria e à
comercialização no município, realizando exames
clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e
post-mortem, para proteger a saúde individual e
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Nível de Escolaridade
Requisitos para Investidura no Cargo
Vencimento
Carga Horária
Vagas

Cargo 10
Atividade
Subatividade
Área de Conhecimento

Atribuições
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coletiva da população; Realizar visitas à
comunidade, a fim de esclarecer e orientar a
população acerca dos procedimentos pertinentes,
visando evitar a formação e o acúmulo de moléstias
infectocontagiosas.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Medicina Veterinária + Cadastro no respectivo
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Saúde
Enfermagem
Elaborar plano de enfermagem a partir de
levantamento e análise das necessidades prioritárias
de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar,
organizar e dirigir os serviços de enfermagem,
atuando técnica e administrativamente, a fim de
garantir um elevado padrão de assistência;
Desenvolver tarefas de enfermagem de maior
complexidade na execução de programas de saúde
pública e no atendimento aos pacientes e doentes;
Coletar e analisar dados sócio-sanitários da
comunidade a ser atendida pelos programas
específicos de saúde; Estabelecer programas para
atender às necessidades de saúde da comunidade,
dentro dos recursos disponíveis, bem como
participar de campanhas de educação e saúde;
Realizar
programas
educativos
em
saúde,
ministrando palestras e coordenando reuniões, a fim
de motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios;
Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem
na execução das atribuições típicas da classe;
Controlar
o
padrão
de
esterilização
dos
equipamentos e instrumentos utilizados, bem como
supervisionar a desinfecção dos locais onde se
desenvolvem os serviços médicos e de enfermagem;
Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios,
realizando
pesquisas,
entrevistas,
fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades
em sua área de atuação; Participar das atividades de
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando
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aulas e palestras, a fim de contribuir para o
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos
em sua área de atuação; Participar de grupos de
trabalho e/ou reuniões com unidades da prefeitura e
outras entidades públicas e particulares, realizando
estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições
sobre situações e/ou problemas identificados,
opinando, oferecendo sugestões, revisando e
discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de
formulação de diretrizes, planos e programas de
trabalho afetos ao município; Possibilitar a
promoção, prevenção e recuperação da saúde
individual e/ou coletiva do usuário/paciente,
organizando, coordenando, supervisionando e
executando serviços de enfermagem, de forma
integrada. Contribuir para a melhoria da saúde do
indivíduo, da família e da comunidade, elaborando,
implementando e coordenando programas de
educação e saúde. Auxiliar na programação e na
avaliação das medidas de controle das doenças
transmissíveis, desenvolvendo ações de vigilância
epidemiológica,
compreendendo
informações,
investigações e levantamentos. Possibilitar o
controle da saúde, a orientação terapêutica e a
pesquisa, registrando as observações, tratamentos
executados e ocorrências verificadas em relação ao
paciente, documentando a evolução da doença.
Colaborar para padronização dos procedimentos e
racionalização
dos
trabalhos,
planejando,
organizando e administrando serviços em unidades
de saúde, desenvolvendo atividades técnico –
administrativas na elaboração de normas, instruções,
roteiros e rotinas específicas. Realizar outras
atribuições compatíveis com sua especialização
profissional.
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Enfermagem + Cadastro no respectivo Conselho
de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.

Analista Municipal
Serviços Estratégicos
Saúde
Farmácia Bioquímica
Supervisionar,
orientar
e
hematológicos, imunológicos,

realizar
exames
microbiológicos e
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outros, empregando aparelhos e reagentes
apropriados; Interpretar, avaliar e liberar os
resultados dos exames para fins de diagnóstico
clínico; Verificar sistematicamente os aparelhos a
serem utilizados nas análises, ajustando-os e
calibrando-os, quando necessário, a fim de garantir
seu perfeito funcionamento e a qualidade dos
resultados; Controlar a qualidade dos produtos e
reagentes utilizados, bem como dos resultados das
análises; Proceder à manipulação dos insumos
farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura,
utilizando instrumentos especiais e fórmulas
químicas, para atender à produção de remédios e
outros preparados; Analisar produtos farmacêuticos
acabados e em fase de elaboração de seus insumos,
valendo-se de métodos químicos para verificar
qualidade, teor, pureza e quantidade de cada
elemento; Analisar soro antiofídico, pirogênico e
outras substâncias, valendo-se dos meios biológicos
e outros, para controle da pureza, qualidade e
atividade terapêutica; Proceder à manipulação,
análise, estudo de reações e balanceamento de
fórmulas, utilizando substâncias, métodos químicos,
físicos, estatísticos e experimentais, para obter
remédios e outros preparados; Realizar estudos,
análises e testes com plantas medicinais, utilizando
técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios
ativos e matérias-primas; Realizar programas junto à
vigilância sanitária e à farmácia municipal;
Nível Superior Completo
Certificado de Conclusão de Curso de Nível Superior
em Farmácia Bioquímica + Cadastro no respectivo
Conselho de Classe, quando for o caso.
R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e
noventa e quatro centavos)
30 (trinta) horas semanais.
03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos
candidatos com deficiência.
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ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
2.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica.
Pontuação. Classes e emprego de palavras. Gênero e número dos substantivos. Coletivos.
Sintaxe da oração (período simples e composto). Concordância. Significado das palavras:
sinônimos, antônimos, denotação e conotação.
2.2 MATEMÁTICA
Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos.
Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum.
Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional.
Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo
e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos.
Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de
figuras planas, volumes de sólidos.
2.3 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.
2.4 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).

2. NÍVEL MÉDIO COMPLETO
3.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica (crase) e uso dos
porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Classes
de Palavras. Período simples e composto. Pontuação. Concordância Nominal e Verbal.
Regência Nominal e Verbal. Colocação dos pronomes átonos. Figuras de Linguagem.
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3.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos.
Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas
estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências
acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão
Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).
3.3 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.
3.4 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável,
segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e vinculações
históricas.
3.5 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
- Lei nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências)

3. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
3.1 LÍNGUA PORTUGUESA
Obs: O candidato deverá considerar a nova Reforma Ortográfica contida no Decreto n.o
6.583, de 29 de setembro de 2008.
Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita.
Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e
Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão
Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras.
Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. Emprego da
crase. Operadores argumentativos e modalizadores textuais.
3.2 INFORMÁTICA
Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos,
planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e
2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos
de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Programas
de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de segurança.
Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções de Proxy e
Firewall. Procedimentos de backup.
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3.3 ATUALIDADES
Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte,
sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento
sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e
vinculações históricas.

3.4 LEGISLAÇÃO
- Lei nº 2.177, de 07 de dezembro 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Ananindeua).
- Lei nº 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências)

3.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 08: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONHECIMENTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do
Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero.
A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência;
saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com
deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo
e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho
e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e
demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação
em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de
Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica
e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na
área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente.
O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas,
processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da
Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em
Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em
Rede. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006), Tipificação dos
Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social, Reordenamento dos
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência
Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS n.o 8.742/93. Lei
do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política Nacional do Idoso.
Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política Nacional de Assistência
Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Resolução CNAS
n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS. Lei n.o 12.435, de 6 de julho de 2011 que
altera a LOAS e dispõe sobre a organização da Assistência Social. Orientações Técnicas:
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE – Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de serviços, benefícios e transferência
de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, 2009.
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CARGO 09: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: MEDICINA VETERINÁRIA
Saúde: Conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Endemias
e epidemias (conceito); Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; Importância
na Saúde Pública: inspeção em Vigilância Sanitária; Vigilância Epidemiológica: geral e
aplicada: princípios, definições, conceitos e classificações. Cadeia epidemiológica de
transmissão das doenças, medidas de controle; Vigilância ambiental; Princípios básicos de
Educação em Saúde e Ambiental; Água: desinfecção da água de consumo humano, utilização
da água e as exigências de qualidade, medidas de controle, armazenamento e transporte;
coleta de amostra: métodos de febre tifoide; Epidemiologia: fundamentos da epidemiologia,
epidemiologia analítica, construção de indicadores epidemiológicos, principais tipos de
estudos epidemiológicos; uso da epidemiologia na caracterização e investigação de surtos;
Zoonoses: conceituação e classificação, etiologia, patogenia, sintomatologia, epidemiologia,
diagnostico, prevenção e controle das principais zoonoses (raiva, dengue, febres
hemorrágicas, febre amarela, encefalites, leptospirose, bruceloses, tuberculose, salmonelose,
estreptococose e estafilococose, doença de Lyme, pasteurelose, yersiniose, clostridiose,
criptococose, histoplasmose, dermatofitose, leishmaniose, toxoplasmose, doença de Chagas,
criptosporidiose, dirofilariose, toxocaríase, complexo teníase/cisticercose, equinococose,
ancilostomíase, meningite, hantavirose, larva migrans visceral e cutânea); Política municipal
de controle de zoonoses; Imunologia: conceitos gerais sobre antígenos e anticorpos, células
dos sistema imunológico; Mecanismos da resposta humoral, técnicas imunológicas;
Esterilização e Desinfecção: por meios físicos e químicos, técnicas de coleta de material para
exame histopatológico, microbiológico e toxicológico; Vigilância e controle de populações de
animais domésticos e biomas; Biologia, vigilância e controle de populações de animais
sinantrópicos: quirópteros, roedores, insetos, rasteiros, artrópodes peçonhentos, mosquitos,
carrapatos e pombos; Conservação e controle da poluição do ar, da água e do solo,
interferência do homem na natureza; análise de risco; Código de ética e legislação profissional.

CARGO 10: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM
1. Sistema único de Saúde – SUS (Legislações e Portarias). 2. Vigilância em Saúde no SUS.
3. Redes de Atenção em Saúde. 4. Saúde Coletiva: aspectos históricos, conceituais das
políticas de saúde no Brasil. 5. Prática de enfermagem em Saúde Pública: Assistencial:
cuidado integral ao paciente por meio de consulta de enfermagem, atendimento de
enfermagem, imunizações, visita domiciliar. Gerenciais: Planejamento e organização do
serviço de enfermagem. Educação Permanente em Saúde e Supervisão Educativas: educação
em saúde: concepção de educação e estratégias de desenvolvimento. 6. Vigilância em Saúde
– histórico, conceito e práticas. 7. Transição do perfil demográfico e epidemiológico no Brasil.
8. Determinantes biológicos e sociais do processo saúde-doença. 9. Vigilância epidemiológica
das doenças transmissíveis. 10. Vigilância epidemiológica de doenças crônicas nãotransmissíveis. 11. Vigilância em saúde ambiental. 12. Vigilância em saúde do trabalhador. 13.
Vigilância Sanitária. 14. Sistemas de informações da vigilância em saúde e análise de situação
de saúde. 15. Planejamento e avaliação local de saúde: finalidade, metodologia: técnicas de
planejamento, programação em saúde, avaliação de programas de saúde.
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CARGO 11: ANALISTA MUNICIPAL
ATIVIDADE: SERVIÇOS ESTRATÉGICOS
SUBATIVIDADE: SAÚDE
ÁREA DE CONHECIMENTO: FARMÁCIA BIOQUÍMICA
Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; Endemias e epidemias
(conceito); Vigilância Sanitária: conceito, histórico, objetivos, funções; Importância na Saúde
Pública; inspeção em Vigilância Sanitária; Farmacologia geral: subdivisão da farmacologia;
classificação das formas farmacêuticas; classificação das drogas. Bases fisiológicas da
farmacologia: mediadores químicos; receptores farmacológicos; interação droga-receptor.
Farmacocinética: vias de administração; absorção; biodisponibilidade; meia-vida; distribuição;
metabolização; excreção. Fatores físico-químico na transferência de drogas através de
membranas celulares e absorção de drogas. Farmacodinâmica: mecanismo de ação de
drogas, alvos moleculares dos fármacos, interação droga-receptor, relação dose e efeito,
potência e eficácia, antagonistas competitivos e não competitivos, ED50, DL50. Princípios e
mecanismos de atuação de fármacos e mediadores químicos; Fármacos que afetam os
principais sistemas orgânicos: vascular, endócrino, reprodutor, gastrintestinal, respiratório;
Doses e vias de administração de medicamentos; Medicamentos de referência, genéricos,
similares, excepcionais e específicos; Bioequivalência/biodisponibilidade relativa e bioisenção:
aspectos gerais, conceitos e aplicabilidade. Parâmetros utilizados na comparação do
medicamento-teste em relação ao de referência; Interações medicamentosas; Noções básicas
de toxicologia e toxicologia de medicamentos: conceitos de toxicologia; avaliação de
toxicidade; toxicocinética; toxicodinâmica; Ensaios de citotoxicidade e genotoxicidade:
conceito, aplicação e avaliação; Boas Práticas de Fabricação – BPF: definições; evolução;
aspectos gerais; sanitização e higiene; qualificação e validação; reclamações; recolhimento de
produtos; contrato de produção e/ou análise; autoinspeção e auditorias de qualidade; pessoal;
treinamento; higiene pessoal; instalações; equipamentos; materiais; documentação; garantia
da qualidade; Inspeção sanitária: aspectos gerais, conceito, finalidade, características, etapas
para realização de uma inspeção, procedimentos, processo de condução, tipos de inspeção
para fins de certificação, investigação; Boas Práticas de fabricação e manipulação de
medicamentos: RDC ANVISA n.º 17 de 16 de abril de 2010, RDC ANVISA n.º 67 de 08 de
outubro de 2007 e RDC ANVISA n.º 87 de 21 de novembro de 2008; Legislação farmacêutica:
Lei Federal nº 5991/1973, dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos; Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que fiam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os
Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes; Lei n.º 11.343/2006 – Institui o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
define crimes e dá outras providências; RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002, que trata da
Infraestrutura de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde.
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DESCRIÇÃO

Data

01

AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO

02

PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO

23/10/2018 e 24/10/2018

03

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES

29/10/2018 à 17/12/2018

04

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E OS HIPOSSUFICIENTES QUE SOLICITAREM A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

29/10/2018 à 05/11/2018

05

PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

29/10/2018 à 06/11/2018

06

RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS

07

PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
DEFERIDAS E INDEFERIDAS

08

RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS

09

PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL

29/10/2018 à 17/12/2018

10

PERÍODO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

29/10/2018 à 18/12/2018

11

PERÍODO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL

29/10/2018 à 18/12/2018

12

LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS

13

CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

14

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

09/01/2019

15

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

20/01/2019

16

AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

20/01/2019

17

PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

18

AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

05/02/2019

19

RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E RESULTADO FINAL PRELIMINAR

05/02/2019

20

PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E CONTRA O RESULTADO
FINAL PRELIMINAR

21

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E RESULTADO FINAL DEFINITIVO
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22/10/2018

12/11/2018
13/11/2018 e 14/11/2018
20/11/2018

26/12/2018
27/12/2018 e 28/12/2018

21/01/2019 e 22/01/2019

06/02/2019 e 07/02/2019
11/02/2019

