PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA
CONCURSO PÚBLICO - 2019
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2019
DISPÕE

SOBRE

NORMAS

QUE

REGERÃO

OS

PROCEDIMENTOS LEGAIS DO CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE DIVERSAS VAGAS PARA O
QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRA DO POMBAL – BA
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL - ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pela Legislação vigente, com base no Art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal, no Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal,
na Lei Orgânica Municipal de 05 de Abril de 1990, Lei Complementar nº 004 de 26 de Novembro de 2009 e na
Emenda Revisional da Lei Orgânica Municipal de 24 de Dezembro de 2018, torna público a realização do
CONCURSO PÚBLICO para provimento de 124 (cento e vinte e quatro) vagas para diversos cargos,
para compor o quadro permanente do Executivo Municipal, bem como para formação de cadastro reserva, que
se regerá pelas disposições que integram este Edital.
1.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O concurso público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos complementares e eventuais
retificações.
1.2. A sua execução é de responsabilidade da empresa: BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, consoante
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2019 e será secundada pela Comissão Acompanhamento do Concurso
designada pelo Prefeito Municipal, obedecidas as normas deste Edital.
1.3. O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Administração Municipal.
1.4. A lotação do candidato aprovado será na sede, distritos e povoados do Município, em unidade determinada
Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal.
1.5. Os conteúdos programáticos, objeto das provas de conhecimentos gerais e específicos relativos aos cargos
elencados no quadro II, constam no ANEXO I deste Edital.
1.6. As atribuições dos cargos constam no ANEXO II deste Edital.
1.7. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações relativas ao concurso público, bem
como o conhecimento das normas complementares.
1.8. Os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Ribeira do Pombal.
1.9. Os candidatos aprovados serão nomeados e os seus vencimentos serão aqueles fixados por lei.
1.10. O concurso público será composto de 03 (três) fases:
1.10.1.

Avaliação de habilidades e de conhecimentos mediante a aplicação de Prova Objetiva, de

caráter classificatório e eliminatório;
1.10.2.

Avaliação de habilidades, conhecimentos e experiência mediante aplicação de Prova de Títulos,

de caráter classificatório;
1.10.3.

Procedimentos pré-admissionais, através da entrega de documentação comprobatória dos

requisitos para o cargo e avaliação de aptidão física e mental confirmada por meio de Exames
Admissionais, de caráter eliminatório.

BRB Assessoria e Concursos – Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL
BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA
CONCURSO PÚBLICO - 2019
1.11. Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de
Atendimento

ao

Candidato

–

SAC,

da

BRB

ASSESSORIA

E

CONCURSOS

LTDA,

no

site

www.brbconsultoria.com.br ou pelo correio eletrônico: concursosbrb@gmail.com
2.

DO CRONOGRAMA DO CONCURSO

2.1. As atividades do concurso ocorrerão de acordo com as seguintes datas e locais, presentes no Quadro I:
QUADRO I - CRONOGRAMA DO CONCURSO1
EVENTOS

DATAS

LOCAIS

Divulgação de Edital de Concurso Público

03/10/2019

www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Período de inscrições

03/10/2019 a
31/10/2019

Exclusivamente via internet, no site:

Período de solicitação de isenção de pagamento
do valor da inscrição

03/10/2019 e
04/10/2019

Exclusivamente via internet, no site:

Divulgação do resultado da solicitação de
isenção de pagamento do valor da inscrição,
deferidos e indeferidos.

08/10/2019

Prazo para interposição de recursos quanto ao
resultado das solicitações de isenção de
pagamento

09/10/2019 e
10/10/2019

Divulgação do resultado final das solicitações de
isenção de pagamento deferidos e indeferidos,
após análise de recursos

14/10/2019

Último dia para pagamento do valor da
inscrição.

01/11/2019

Divulgação da relação das inscrições

06/11/2019

Publicação no Diário Oficial do Município (DOM)
do Edital de Convocação para realização da 1ª
Etapa - Provas Objetivas.

13/11/2019

APLICAÇÃO DA 1ª ETAPA - PROVAS
OBJETIVAS

24/11/2019

Divulgação dos Gabaritos Preliminares das
Questões das Provas Objetivas.

25/11/2019

Prazo para interposição de recursos quanto aos
Gabaritos e Questões das Provas Objetivas

26/11/2019 e
27/11/2019

Divulgação das Respostas aos Recursos
Interpostos (Área do Candidato)

09/12/2019

Divulgação dos Gabaritos retificados (se
houver) e das respostas aos recursos

10/12/2019

Vista das Folhas de Respostas das Provas
Objetivas.

18/12/2019

Divulgação do Resultado Preliminar da 1ª
Etapa- Provas Objetivas.

18/12/2019

www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Prazo para interposição de recursos quanto ao
Resultado Preliminar da 1ª Etapa - Provas
Objetivas

19/12/2019 e
20/12/2019

Exclusivamente via internet, no site:

Via Internet:

www.brbconsultoria.com.br
www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Rede bancária
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Via Internet:
www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal
Locais indicados no Edital e no Cartão de
convocação
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Via Internet:

www.brbconsultoria.com.br

1

O cronograma está sujeito a alterações.
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EVENTOS

DATAS

LOCAIS

Divulgação das Respostas aos Recursos
Interpostos (Área do Candidato)

27/12/2019

Publicação no DOM do Resultado Final da 1ª
Etapa - Provas Objetivas, após recursos.

27/12/2019

www.brbconsultoria.com.bre no site do DOM
da Prefeitura Municipal de

Publicação no Diário Oficial do Município (DOM)
do Edital de Convocação para realização da 2ª
Etapa - Provas de Títulos. (Nível Superior)

06/01/2020

www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Prova de Títulos - Período de Envio dos Títulos
(Área do Candidato)

09/01/2020 e
10/01/2020

Exclusivamente via internet, no site:

Divulgação do Resultado Preliminar da 2ª
Etapa- Provas de Títulos.

20/01/2020

www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Prazo para interposição de recursos quanto ao
Resultado Preliminar da 2ª Etapa - Provas de
Títulos

21/01/2020 e
22/01/2020

Exclusivamente via internet, no site:

Divulgação das Respostas aos Recursos
Interpostos (Área do Candidato)

27/01/2020

Publicação no DOM do Resultado Final da 2ª
Etapa - Provas de Títulos, após recursos.

27/01/2020

www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Publicação no site da empresa e Diário Oficial do
Município do Resultado Final.

31/01/2020

www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Homologação do Concurso

Em até 20 dias

www.brbconsultoria.com.br e no site do DOM
da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal

Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Via Internet:

Via Internet:

www.brbconsultoria.com.br
Via Internet:

www.brbconsultoria.com.br
Exclusivamente via internet, no site:
www.brbconsultoria.com.br
Via Internet:

Via Internet:

Via Internet:

3.

DOS CARGOS

3.1. Os cargos são descritos no Quadro II a seguir:
QUADRO II – CARGOS
CÓD.

CARGO

ESCOLARIDADE/ REQUISITOS

VAGAS

VENCIMENTO

CARGA
HORÁRIA

001

Psicólogo

Graduação em Psicologia e Registro de
Classe

01

R$ 2.627,04

30h

002

Assistente Social

Curso Superior Completo em Serviço
Social e Registro de Classe

03

R$ 3.287,38

30h

003

Auditor Fiscal

Curso Superior Completo em Ciências
Contábeis, Economia, Direito e
Administração e Registro de Classe

01

R$ 3.000,00

30h

004

Auxiliar de Serviços
Educacionais

Ensino Fundamental Completo

40

R$ 998,00

40h

005

Assistente de Recursos
Humanos

Curso Superior Completo em
Administração e Registro de Classe

01

R$ 2.000,00

40h

006

Coordenador Pedagógico

Curso Superior Completo em Pedagogia

10

R$ 1.834,72

20h

007

Educador Físico

Curso Superior Completo em Educação
Física

02

R$ 1.210,00

20h

008

Farmacêutico/Bioquímico

Curso Superior Completo em Farmácia e
Registro de Classe

01

R$ 1.800,00

40h

009

Fiscal de Meio Ambiente

Ensino Médio Completo

01

R$ 998,00

40h

010

Fiscal de Postura

Ensino Médio Completo

04

R$ 998,00

40h
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CÓD.

CARGO

ESCOLARIDADE/ REQUISITOS

VAGAS

VENCIMENTO

CARGA
HORÁRIA

011

Engenheiro

Curso Superior Completo em
Engenharia Civil e Registro de Classe

02

R$ 2.000,00

40h

012

Fisioterapeuta

Curso Superior Completo em
Fisioterapia e Registro de Classe

01

R$ 2.000,00

40h

013

Médico PSF

Curso Superior Completo em Medicina e
Registro de Classe

10

R$ 8.449,26

40h

014

Nutricionista

Curso Superior Completo em Nutrição e
Registro de Classe

01

R$ 2.627,04

40h

015

Odontólogo

Curso Superior Completo em
Odontologia e Registro de Classe

02

R$ 2.970,00

40h

016

Técnico em Enfermagem

Curso Médio Completo + Curso Técnico
em Enfermagem

14

R$ 1.274,34

40h

017

Professor de Matemática

Licenciatura em Matemática.

07

R$ 1.834,72

20h

018

Professor de Português

Licenciatura em Língua Portuguesa.

05

R$ 1.834,72

20h

019

Professor de Historia

Licenciatura em História

03

R$ 1.834,72

20h

020

Professor de Geografia

Licenciatura em Geografia

02

R$ 1.834,72

20h

021

Professor de Ciências

Licenciatura em Ciências e/ou Biologia

02

R$ 1.834,72

20h

022

Professor de Inglês

Licenciatura Plena - Letras com
Habilitação em Inglês.

03

R$ 1.834,72

20h

023

Procurador Municipal

Curso Superior Completo em Direito +
Registro no Conselho da Classe + 03
Anos de Prática Jurídica

01

R$ 5.250,00

30h

024

Motorista Categoria D

Ensino Fundamental Completo +
Carteira Nacional de Habilitação D

04

R$ 1.274,34

40h

025

Operador de Máquinas
Pesadas

Ensino Fundamental Completo

03

R$ 1.529,25

40h

*Quadro II está sujeito a alterações.

3.2. A jornada de trabalho dos novos servidores será de acordo com especificações do Quadro anterior.
3.3. A jornada de trabalho ocorre, ordinariamente, de 08:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.
Entretanto, de acordo com a conveniência da Administração, os servidores poderão ser designados para cumprir
escalas de revezamento determinadas pelas Secretarias Municipais, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
3.4. Os candidatos aprovados no concurso poderão ser lotados, a exclusivo critério da Prefeitura Municipal de
Ribeira do Pombal, nas unidades fora da sede do Município.
3.5. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 36 (trinta e
seis) meses, durante o qual sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo serão objeto de avaliação
periódica, na forma da legislação vigente.
4.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, VENCIMENTOS BÁSICOS E

REMUNERAÇÃO
4.1. Os cargos de que tratam este Edital possui atribuições e vencimentos previstos no Regime Jurídico dos
Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal, na Lei Orgânica Municipal de 05 de Abril de 1990, na Lei
Complementar nº 004 de 26 de Novembro de 2009 e na Emenda Revisional da Lei Orgânica Municipal de 24 de
Dezembro de 2018.
4.2. O regime jurídico será estatutário, regido pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Ribeira do Pombal.
4.3. Poderão ser acrescidas a remuneração mensal em razão da antiguidade e merecimento, e respectivos
Planos de Cargos e Salários, gratificações ao servidor, conforme previsto nas Leis citadas no item 4.1.
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5. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA DO CARGO
5.1. Os candidatos aprovados no concurso público, de que trata este Edital, serão investidos nos cargos se
atenderem às seguintes exigências, na data da posse:
a) Ter sido aprovado em todas as etapas do concurso público objeto do presente edital;
b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, 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 Federal;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
d) Estar em pleno gozo e exercício dos direitos políticos;
e) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
f) Estar em dia com os deveres do Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino;
g) Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições dos cargos;
h) Possuir idoneidade moral, comprovada pela inexistência de antecedentes criminais, atestados por
certidões negativas expedidas por órgãos policiais e judiciais, estaduais e federais;
i) Não ter perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito e de viceprefeito, por infringência ao dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos últimos
08 (oito) anos;
j) Não ter contra si representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em
julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos últimos 08 (oito) anos;
k) Não ter contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena pelos crimes:
- contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
- contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula
a falência;
- contra o meio ambiente e a saúde pública;
- eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
- de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo ou a inabilitação para
o exercício do cargo público;
- de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
- de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
- de redução à condição análoga a de escravo;
- contra a vida e a dignidade sexual; e
- praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.
l) Não ter contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio
público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de
08 (oito) anos após o cumprimento da pena;
m)

Não ter sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional

competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 08 (oito) anos, salvo se o ato
houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
n) Não ter sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo
prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário;
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o) No caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, que não tenha sido aposentado
compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença ou que não tenha
pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo
prazo de 08 (oito) anos;
p) Apresentar declaração de não acumulação de cargos, empregos e funções públicas, exceto aqueles
permitidos pelo artigo 37 da Constituição Federal.
q) Cumprir as determinações deste Edital;
r) Outras exigências estabelecidas em lei, que poderão ser solicitadas para o desempenho das atribuições
do cargo.
5.2. O candidato a ser nomeado não poderá acumular mais de dois cargos públicos e, para as
hipóteses de acumulação previstas no Inc. XVI do Art. 37 da Constituição Federal, não poderá
exceder a carga horária total de 60 (sessenta) horas semanais.
5.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a investidura nos cargos
importará na perda do direito de posse do candidato, que terá seu ato de nomeação tornado sem efeito.
5.3.1. Os documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos, acima fixados, serão exigidos,
apenas, dos candidatos aprovados e convocados para a posse, não sendo aceitos protocolos dos citados
documentos nem fotocópias não autenticadas.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1. A inscrição do candidato implica o conhecimento e tácita aceitação das condições deste concurso público,
tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas pertinentes, bem como em eventuais aditamentos,
comunicados e instruções específicas para a realização do concurso público, acerca das quais não poderá alegar
desconhecimento ou qualquer inconformidade.
6.2. De forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrição
somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o Concurso
Público.
6.3. Fica assegurada aos candidatos travestis e transexuais a inscrição e identificação neste Concurso Público
pelo nome social, além do nome civil, de acordo com o art. 69 do Decreto Estadual nº 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.
6.3.1. Será considerado, em todas as publicações, o nome civil dos candidatos travestis e transexuais.
6.4. É de inteira responsabilidade do candidato inscrito o acompanhamento da divulgação das
informações referentes a este Concurso Público.
6.5. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, idade
e localidade, sob pena de não aceitação da inscrição ou ter a inscrição cancelada.
6.6. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O candidato
que não o possuir, deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do
Brasil S.A., da Caixa Econômica Federal, dos Correios ou da Receita Federal em tempo hábil, isto é, antes do
término das inscrições.
6.7. A inscrição para o concurso público será feita EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET, através do endereço
eletrônico www.brbconsultoria.com.br, das 08:00 horas do dia 03 de Outubro de 2019 até as 23:59
horas do dia 31 de Outubro de 2019, observando os procedimentos a seguir:
a) Ler e aceitar o Edital de Abertura do Concurso Público;
b) Preencher o formulário de solicitação de inscrição on-line e transmitir os dados pela Internet;
c) Imprimir o boleto bancário específico, através do próprio site da inscrição, para o pagamento da taxa
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de inscrição;
d) Recolher até o dia 1º de Novembro de 2019, o valor da taxa de inscrição nas agências bancárias,
atentando para seus horários de funcionamento;
6.7.1.

O VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO SERÁ DE:

ESCOLARIDADE

TAXA DE INSCRIÇÃO

Nível Fundamental

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)

Nível Médio

R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

Nível Médio/Técnico

R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos)

Nível Superior

R$ 98,50 (noventa e oito reais e cinquenta centavos)

6.7.2. O formulário de solicitação de inscrição só terá validade após o efetivo recolhimento da taxa de
inscrição, salvo nos casos de pedido de isenção deferido, nos termos da legislação em vigor.
6.7.3. O recibo do pagamento do boleto bancário será o comprovante de que o candidato realizou sua
inscrição neste Concurso Público.
6.7.4.

Não serão aceitos pagamentos de taxa de inscrição por depósito em caixa

eletrônico, transferência bancária, DOC, TED, via postal, fac-símile, condicional ou
extemporâneo.
6.7.5.

A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento do valor da inscrição

pela instituição bancária.
6.7.6.

Será cancelada a inscrição cujo pagamento for efetuado com valor menor do que o

estabelecido no item 6.7.1.
6.7.7.

Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior ao fixado ou

em duplicidade.
6.7.7.1.

A informação do número do CPF próprio do candidato é imprescindível para identificação

do pagamento da inscrição.
6.7.7.2.

A não identificação do pagamento da taxa de inscrição implicará o INDEFERIMENTO da

inscrição do candidato pela Comissão Coordenadora do Concurso.
6.7.7.3.
na

Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias

localidade

em

que

se

encontra

o

candidato,

o

boleto

deverá

ser

pago

antecipadamente.
6.8. O preenchimento do formulário de solicitação de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e,
para que possa produzir os efeitos legais a que se destina, deverá ser realizado com estrita observância das
normas contidas neste Edital, sob pena de indeferimento da mesma.
6.9. É de inteira responsabilidade dos candidatos, informar-se sobre o local onde realizarão as provas do
concurso público, a partir do dia 13 de Novembro de 2019, por meio da Área do Candidato (com login e
senha

pessoal),

no

endereço

eletrônico

da

BRB

ASSESSORIA

E

CONCURSOS

LTDA

(www.brbconsultoria.com.br).
6.9.1. A BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA disponibilizará o link de acesso ao CARTÃO DE
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, para consulta e impressão das informações quanto ao horário e local
da prova.
6.10.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS

LTDA não se responsabilizarão por erros e omissões registrados no formulário de solicitação de inscrição do
candidato.
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6.11.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS

LTDA não se responsabilizarão pela inscrição não efetivada, em decorrência de pagamento da taxa de inscrição
após o dia 1º de Novembro de 2019 ou não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha
de comunicação ou nos equipamentos, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica,
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
6.12.

O candidato inscrito não deverá enviar qualquer documento de identificação (exceto nos casos de pedido

reserva de vagas para Pessoas com Deficiência e/ou solicitação de Condição Especial), sendo de sua exclusiva
responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da lei.
6.13. As inscrições poderão ser prorrogadas por necessidade de ordem técnica e/ou operacional.
6.13.1.

A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso,

bastando, para todos os efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita no site do BRB
ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbrconsultoria.com.br) e no site do DOM da Prefeitura
Municipal de Ribeira do Pombal.
6.14.

O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu

representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário de Solicitação
de Inscrição disponível pela via eletrônica.
6.15. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção de Cargo ou Área
de atuação.
6.16.

O candidato que necessitar de alguma condição ou atendimento especial para a realização das provas

deverá indicar, durante a realização da sua inscrição, a condição especial da qual necessita, a fim de que sejam
tomadas as providências cabíveis. A não observância do período para solicitação ensejará no indeferimento do
pedido.
6.16.1.

Para condições de acessibilidade, o candidato deverá encaminhar laudo médico ou certidão de

nascimento da criança, no caso de candidata lactante, que comprove a necessidade do atendimento
especial solicitado, nos termos dos subitens 8.7.3 e 8.7.4 deste Edital.
6.16.2.

O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de legalidade, viabilidade e

razoabilidade do pedido.
6.16.3.

Fica assegurado às lactantes o direito de participarem do Concurso Público nos critérios e

condições estabelecidos pelo artigo 227 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Federal nº 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 10.048, de 08
de novembro de 2000 e art. 68 do Decreto Estadual nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
6.17.

A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização das provas, poderá fazê-lo em sala

reservada, desde que o requeira na forma do item 6.17 e subitens, observando os procedimentos a seguir:
6.17.1. A lactante deverá apresentar-se, no dia da aplicação das provas, no respectivo
horário para o qual foi convocada, com o acompanhante maior de 18 anos e a criança. O
documento do acompanhante deverá ser enviado durante a realização da inscrição, sob pena
de indeferimento do pedido.
6.17.2.

A criança deverá ser acompanhada de adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro

indicado pela candidata) e permanecer em ambiente reservado.
6.17.3.

Não será disponibilizado, pela BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA ou pela Prefeitura

Municipal de Ribeira do Pombal, responsável para a guarda da criança, e a sua ausência acarretará à
candidata a impossibilidade de realização das provas.
6.17.4.

Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se

temporariamente da sala de provas, acompanhada de uma fiscal.
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6.17.5.
6.18.

Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

O candidato que exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei

federal nº 11.689, de 09 de junho de 2008 e a data de publicação deste Edital, deverá prestar esta informação
no ato de inscrição para utilização como um dos critérios de desempate.
6.19. Será cancelada a inscrição, se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos
os requisitos fixados neste Edital.
6.20.

Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste

Edital.
7.

DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

7.1.

Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do valor da inscrição, com exceção ao cidadão que,

amparado pelo Decreto federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008, estiver inscrito no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e que for membro de família de baixa renda, nos
termos do Decreto federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
7.1.1. A comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais será feita por meio do
Número de Identificação Social – NIS pertencente ao candidato, a ser informado no Formulário de
Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição – CadÚnico, disponível no endereço eletrônico da BRB
ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br).
7.1.2. A veracidade das informações prestadas pelo candidato, no Requerimento para Inscrição Isenta
será averiguada junto ao órgão gestor do Cadastro Único e ao SISTAC (Sistema de Isenção de Taxas de
Inscrição).
7.2.

Para solicitar a isenção de pagamento de que trata o item 7.1 deste Capítulo, o candidato deverá solicitar

a isenção da taxa de inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
7.2.1. Acessar, no período de 08:00 horas do dia 03 de Outubro de 2019 até as 23:59 horas do
dia 04 de Outubro de 2019, observado o horário de Brasília/DF, o Formulário de Solicitação de
Isenção da Taxa de Inscrição – CadÚnico no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E
CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br), ler, declarando estar ciente das condições exigidas
para admissão no cargo e submetendo-se às normas expressas neste Edital.
7.2.2. Preencher corretamente todo o formulário de solicitação de isenção, indicando o Número de
Identificação Social – NIS pertencente ao candidato.
7.2.3. As informações prestadas no formulário de solicitação de isenção serão de inteira
responsabilidade do candidato, que responderá civil e criminalmente pelo seu teor.
7.2.4. Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que:
a) Deixar de efetuar a solicitação de isenção da taxa de inscrição pela internet, conforme o
disposto neste Edital;
b) Omitir informações ou prestá-las de forma inverídica.
7.3.

Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o

disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto federal nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
7.4.

A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo candidato,

deferindo-se ou não seu pedido.
7.5.

No dia 08 de Outubro de 2019, o candidato deverá verificar, no endereço eletrônico da BRB

ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, mais precisamente, na Área do Candidato (www.brbconsultoria.com.br),
os resultados da análise das solicitações de isenção do pagamento do valor da inscrição.
7.6.

O candidato que tiver sua solicitação de isenção de pagamento do valor da inscrição deferida terá sua
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inscrição validada, não gerando o boleto bancário para pagamento de inscrição.
7.7.

O candidato que tiver seu requerimento de isenção indeferido poderá impetrar recurso entre os dias 09 e

10 de Outubro de 2019, ou seja, no prazo de 02 (dois) dias após a publicação da relação de solicitações de
isenção da taxa de inscrição indeferidas, a ser divulgada no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E
CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br), não sendo permitida a alteração dos dados
fornecidos no ato da inscrição e/ou inclusão de documentos.
7.8.

Após a análise dos recursos será divulgada no dia 14 de Outubro de 2019, no endereço eletrônico da

BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br), a relação dos candidatos deferidos e
indeferidos, não cabendo mais recursos.
7.9.

Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos e queiram participar do certame deverão

acessar o endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br) até
às 23h59min do dia 31 de Outubro de 2019, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu
vencimento para participação no certame.
7.10.

O candidato que tiver a isenção deferida, mas que tenha realizado outra inscrição e efetuado

o pagamento do boleto, terá sua isenção cancelada.
8.

DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

8.1.

À pessoa com deficiência que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas pelo inciso

VIII, do art. 37, da Constituição Federal é assegurado o direito de inscrição para os cargos em concurso público,
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuir.
8.2.

Em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo

Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de
dezembro de 2004, ser-lhe-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que vierem a
surgir ou forem criadas no prazo de validade deste concurso público.
8.2.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 8.2 resulte em número fracionado, este
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que a fração obtida deste cálculo
seja superior a 0,5 (cinco décimos).
8.3.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadrar na definição do artigo 1º da Convenção

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas (Decreto Legislativo nº 186/2008
e Decreto Federal nº 6.949, 25 de agosto de 2009) combinado com os artigos 3º e 4º, do Decreto Federal nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, do Decreto Federal nº
8.368, 02 de dezembro de 2014, da Lei Federal nº 13.146, 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), e a este é assegurado o direito de requerer condições especiais para fazer as provas. Tais
condições não incluem atendimento domiciliar ou hospitalar.
8.4.

Não obsta a inscrição ou o exercício das atribuições pertinentes aos cargos a utilização de material

tecnológico ou habitual.
8.5.

O candidato com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº

3.298/1999, particularmente em seu art. 40, participará deste concurso público em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, assim
como ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
8.6.

No ato da inscrição, o candidato deverá declarar estar ciente das atribuições dos cargos para os quais

pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho das
atribuições, para fins de aprovação no período de estágio probatório.
8.7.

O candidato deficiente deverá declarar, quando da inscrição, se deseja concorrer às vagas reservadas:
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8.7.1. A manifestação em formulário de solicitação de inscrição eletrônico será considerada como
expressão da verdade, produzindo os efeitos legais dela decorrentes.
8.7.2. O candidato inscrito como deficiente deverá especificar qual a sua deficiência durante a inscrição
e, indicar as condições diferenciadas de que necessita para realização da prova, caso seja necessário.
8.7.3. O laudo médico anexado via sistema durante a realização da inscrição, deverá ser original ou
autenticado, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da
qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de Classificação
Internacional de Doença – CID, com citação por extenso do nome do candidato, carimbo indicando o
nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão.
8.7.4. Caso não sejam obedecidas as exigências previstas no subitem anterior, o candidato poderá ter
seu pedido indeferido.
8.8.

O candidato que necessitar de atendimento diferenciado deve indicar no ato da inscrição, disponibilizado

no endereço eletrônico da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA (www.brbconsultoria.com.br), o tipo de
atendimento e as condições necessárias para realizar a prova.
8.8.1. Caso o candidato necessite de uma condição especial não prevista no Formulário de
Solicitação de Inscrição, poderá requerer através do e-mail: concursosbrb@gmail.com e
enviar Laudo Médico, que ateste a(s) condição(ões) especial(ais) necessária(s), obedecido
critério e prazo previstos no subitem 8.7.3.
8.9.

O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá requerê-

lo com justificativa acompanhada por parecer emitido por médico especialista na área da deficiência do
candidato, obedecidos os critérios e prazos previstos no subitem 8.7.3.
8.10.

O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções e procedimentos constantes

neste Edital não terá prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
8.11.

O atendimento às condições solicitadas pelo candidato com deficiência ficará sujeito à análise da

legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.
8.12. A pessoa com deficiência, mesmo que não necessite de condição especial para realizar a
prova, deverá declarar, no ato da inscrição, sua condição, indicando o seu tipo de deficiência e
assegurar, no campo apropriado, que não necessita de atendimento especial para realizar a prova.
8.13.

O candidato com deficiência, se aprovado, além de figurar na lista de classificação por cargo, terá seu

nome constante da lista específica de candidatos com deficiência, por cargo.
8.13.1.

O candidato deficiente concorrerá concomitantemente às vagas a ele reservadas e às vagas

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua ordem de classificação neste Concurso Público.
8.14.

O candidato com deficiência aprovado no concurso público, quando convocado, deverá comparecer à

Junta Médica Oficial do Município, munido de documento de identidade original, e se submeter à avaliação
médica, objetivando verificar se a deficiência enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos, do Decreto Federal
nº 3.298/1999 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as atribuições do
cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 a 43 da referida norma.
8.14.1.

Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a

ausência do candidato com deficiência à avaliação que trata o item 8.14.
8.14.2.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL e a BRB ASSESSORIA E

CONCURSOS LTDA eximem-se das despesas com viagens e estada dos candidatos convocados para a
avaliação de que trata item 8.14.
8.15.

Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o

candidato será desclassificado do concurso público.
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8.16.

Terá o nome retirado da lista de candidatos com deficiência, aquele cuja deficiência assinalada, no

formulário de solicitação de inscrição, não se fizer constatada na forma do art. 4º e seus incisos, do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, devendo o nome do mesmo permanecer apenas na lista de classificação
geral.
8.17.

As vagas destinadas no Quadro II e que não forem providas por falta de candidatos com

deficiência ou por reprovação no concurso público ou na perícia médica, serão preenchidas pelos
demais candidatos com estrita observância à ordem de classificação.
8.18.

A não observância, pelo candidato, de qualquer uma destas disposições, implicará na perda do direito a

ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
8.19.

Após a investidura do cargo pelo candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a

concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
9.

DAS PROVAS OBJETIVAS

9.1.

O concurso público constará de provas objetivas, em acordo com as especificidades dos quadros a

seguir:
Provas Objetivas: Conteúdos e Respectivas Questões, Pesos a serem Ponderados e Totais Máximos
de Pontos por Provas2
QUADRO III – NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO (Auxiliar de Serviços Educacionais / Motorista Classe D /
Operador de Máquinas Pesadas)
Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA

10

2,5

25,0

MATEMÁTICA

10

2,5

25,0

CONHECIMENTOS GERAIS

10

2,5

25,0

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

10

2,5

25,0

40

–

100

CARGOS

NÍVEL
FUNDAMENTAL
COMPLETO

CONTEÚDOS

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA PARA
OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

QUADRO IV – NÍVEL MÉDIO (Fiscal de Meio Ambiente / Fiscal de Postura)
CARGOS

NÍVEL MÉDIO

Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA

10

2,5

25,0

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

10

2,5

25,0

CONHECIMENTOS GERAIS

10

2,5

25,0

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

10

2,5

25,0

40

–

100

CONTEÚDOS

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA PARA
OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

QUADRO V – NÍVEL MÉDIO TÉCNICO (Técnico em Enfermagem)
CARGOS

2

CONTEÚDOS

Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

Os quadros de prova estão sujeitos a alterações.
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CARGOS

NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO

Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA

05

2,5

12,5

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

05

2,0

10,0

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

05

2,0

10,0

CONHECIMENTOS GERAIS

05

1,5

7,5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

3,0

60,0

50

–

100

CONTEÚDOS

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA PARA
OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

QUADRO VI – NÍVEL SUPERIOR (Auditor Fiscal / Assistente de Recursos Humanos / Assistente Social /
Coordenador Pedagógico / Educador Físico / Farmacêutico-Bioquímico / Engenheiro / Fisioterapeuta / Médico
PSF / Nutricionista / Odontólogo / Procurador Municipal / Psicólogo)
CARGOS

NÍVEL
SUPERIOR

Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA

10

2,0

20,0

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

10

1,5

15,0

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

05

1,5

7,5

CONHECIMENTOS GERAIS

05

1,5

7,5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

2,5

50,0

50

–

100

CONTEÚDOS

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA PARA
OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

QUADRO VII – NÍVEL SUPERIOR (Professor de História / Professor de Geografia / Professor de Ciências /
Professor de Inglês)
CARGOS

NÍVEL
SUPERIOR

Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA

10

2,0

20,0

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

10

1,5

15,0

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

05

1,5

7,5

CONHECIMENTOS GERAIS

05

1,5

7,5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

2,5

50,0

50

–

100

CONTEÚDOS

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA PARA
OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

QUADRO VIII – NÍVEL SUPERIOR (Professor de Português)
CARGOS

NÍVEL
SUPERIOR

Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

CONHECIMENTOS GERAIS

10

2,0

20

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

10

1,5

15

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

10

1,5

15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

2,5

50

50

–

100

CONTEÚDOS

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA PARA
OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
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QUADRO IX – NÍVEL SUPERIOR (Professor de Matemática)
Nº DE
QUESTÕES

PESO DE
CADA
QUESTÃO

TOTAL MÁXIMO
DE PONTOS

LÍNGUA PORTUGUESA

10

2,0

20

CONHECIMENTOS GERAIS

10

1,5

15

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

10

1,5

15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20

2,5

50

50

–

100

CARGOS

NÍVEL
SUPERIOR

CONTEÚDOS

TOTAL DE QUESTÕES DA PROVA PARA
OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

9.2.

As provas constantes nos Quadros de III a IX constarão de questões objetivas de múltipla

escolha, com 05 (cinco) alternativas, tendo como correta uma única alternativa, e versarão sobre os
conteúdos programáticos constantes no Anexo I deste Edital.
9.3. Serão considerados reprovados os candidatos que:
a) Para os cargos de Nível Fundamental:


Registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da Prova

Objetiva.
b) Para os cargos de Nível Médio:


Registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da Prova

Objetiva;


Registarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de Língua

Portuguesa.
c) Para os cargos de Nível Médio Técnico:


Registrarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da Prova

Objetiva;


Registarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de Conhecimentos

Específicos.
d) Para os cargos de Nível Superior (COM EXCEÇÃO PROFESSOR DE PORTUGUÊS E PROFESSOR
DE MATEMÁTICA):


Registarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da Prova

Objetiva;


Registarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de Língua

Portuguesa;


Registarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de Conhecimentos

Específicos.
e) Para os cargos de Nível Superior (PROFESSOR DE PORTUGUÊS E PROFESSOR DE
MATEMÁTICA)


Registarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) do total de questões da Prova

Objetiva;


Registarem respostas erradas em mais de 50% (cinquenta por cento) das questões de Conhecimentos

Específicos.
9.3.1. Os candidatos reprovados na Prova Objetiva, segundo os critérios deste item, serão
ELIMINADOS do concurso público.
9.4. A elaboração, impressão, embalagem e transporte das provas objetivas do concurso público, serão de
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responsabilidade da instituição contratada especificamente para este fim, sob a supervisão da Comissão
Coordenadora do Concurso da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal.
9.5. A correção dos gabaritos, bem como, o julgamento de possíveis recursos às questões será de
responsabilidade da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS, sob a supervisão da Comissão Coordenadora do
Concurso da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal.
9.6. Poderá o Candidato valer-se da bibliografia que melhor lhe convier.
10. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
10.1 A aplicação das provas para os cargos constantes nos Quadros de III a IX, será realizada na data de 24
de Novembro de 2019, na cidade de Ribeira do Pombal, em local e horário a serem divulgados
oportunamente.
10.2. As Provas Objetivas terão duração de 03 (três horas) e serão aplicadas na mesma data em turno a
definir.
10.3. A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas
oportunamente por meio de Edital de Convocação para as provas, a ser publicado no Diário Oficial do Município
de Ribeira do Pombal e no endereço eletrônico da Empresa BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA
(www.brbconsultoria.com.br).
10.4. A aplicação das provas na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à sua
realização.
10.5. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados na cidade de
Ribeira do Pombal, a Prefeitura Municipal reserva-se ao direito de alocá-los em cidades próximas à
determinada para aplicação das provas, não assumindo qualquer responsabilidade quanto ao
transporte e alojamento desses candidatos.
10.6. Havendo alteração da data prevista, as provas somente poderão ocorrer em domingos ou feriados.
10.7. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS
LTDA eximem-se das despesas com viagens e estadas dos candidatos para participação em qualquer etapa do
Concurso Público.
10.8. A confirmação da data e as informações sobre horários e locais poderão ser encontradas, dentro da Área
do Candidato, além das listas e do Edital de Convocação para as Provas, todos publicados no endereço
eletrônico: www.brbconsultoria.com.br.
10.9. É de responsabilidade dos candidatos conhecerem com antecedência o local de realização das
provas.
10.10. Não serão encaminhados Cartões Informativos e/ou de Convocação de candidatos em nenhuma hipótese.
10.11. As provas terão início, rigorosamente, no horário previsto para cada uma delas, devendo os candidatos
comparecerem ao local de prova com pelo menos 45 (quarenta e cinco) minutos de antecedência,
munidos de documento original de identificação, utilizando, para preenchimento do cartão de respostas, caneta
esferográfica de corpo transparente de tinta azul ou preta, lápis e borracha.
10.11.1.

Somente será admitido à sala de provas o candidato que apresentar documento que

legalmente o identifique, como: Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas Secretarias da
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédulas de
Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por Lei Federal valem como documento
de identidade, como por exemplo, CRM, CREA, OAB, CRC, COREN, etc., a Carteira de Trabalho e
Previdência Social (modelo novo), bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na
forma da Lei Federal nº 9.503 de 23/09/1997.
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10.11.2.

Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a

identificação do candidato.
10.11.3.

Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos

eleitorais, carteira nacional de habilitação sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor
de identidade.
10.12. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da Prova, o documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da
ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação
especial, compreendendo coleta de assinatura e de impressão digital em formulário ou equipamento próprio.
10.13.

A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação com foto

apresente dúvidas relativas à fisionomia, assinatura ou condição de conservação do documento.
10.14.
no

Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, local e horário constantes

Edital

de

Convocação

para

a

realização

das

respectivas

provas,

no

endereço

eletrônico

www.brbconsultoria.com.br.
10.14.1.

Não será, em hipótese alguma, alterado o local de realização das respectivas provas por

solicitação do candidato.
10.15. A duração da Prova Objetiva será de 03 (três) horas, incluído o tempo destinado à transcrição das
respostas para a Folha de Resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do
tempo transcorrido, durante a realização da prova, estarão a cargo dos fiscais da sala.
10.16. A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL se reserva o direito de atrasar o horário de
início das provas previsto neste Edital, por motivos fortuitos ou de força maior, a critério da Administração
Municipal, ouvida a Comissão Coordenadora do Concurso.
10.17. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. Os candidatos não poderão alegar quaisquer
desconhecimentos sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência.
10.18. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e
resultará em sua eliminação do Concurso Público.
10.19. NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DO CANDIDATO AOS LOCAIS DE PROVA PORTANDO
CELULAR, TELEFONE E/OU QUALQUER TIPO DE APARELHO SIMILAR, SENDO REALIZADA AINDA, A
CONFERÊNCIA ATRAVÉS DE DETECTORES DE METAIS NA ENTRADA DOS LOCAIS DE PROVA.
10.20. No dia de realização das provas, não será permitido aos candidatos realizarem a prova portando
aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, etc., bem como qualquer espécie de relógio, ou quaisquer
itens de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro e similares.
10.21. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de interesse público e, em
especial, dos próprios candidatos – bem como sua autenticidade, será conferida a identificação dos candidatos
mediante a apresentação de documento de identidade. Aqueles candidatos que estejam impossibilitados de
apresentar o documento de identificação, conforme subitem 10.12., será submetido à coleta da impressão
digital.
10.21.1. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que recusar-se a coletar a
impressão digital.
10.22. NÃO SERÁ PERMITIDO AOS CANDIDATOS ENTRAREM NO LOCAL DE PROVAS PORTANDO
ARMAS DE QUALQUER NATUREZA, MESMO QUE APRESENTEM PORTE LEGAL PARA TAL FIM.
10.23.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS

LTDA não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos, documentos pessoais ou de equipamentos
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eletrônicos dos candidatos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados.
10.24.

Para a realização das provas, serão fornecidos o Caderno de Prova e a Folha de Resposta personalizada

com os dados do candidato, para aposição de assinatura em campo específico e transcrição das respostas com
caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Ao receber o Caderno de Prova e a Folha de
Resposta, o candidato deverá:
a) Conferir se os seus dados cadastrais impressos na Folha de Resposta, em especial seu nome,
número de inscrição, número do documento de identificação e opção de cargo estão corretos.
b) Certificar-se de que o Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. O
candidato que não verificar se o Caderno de Prova corresponde ao seu cargo será o exclusivo
responsável pelas consequências advindas da sua omissão.
c) Certificar-se que o Caderno de Provas possui a quantidade de questões estabelecida neste Edital.
10.25.

A Folha de Resposta será distribuída aos candidatos no início da prova. O candidato deverá preencher

os campos apropriados com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul, sob pena de
desclassificação.
10.26.

A correção da prova será feita, exclusivamente, por meio da Folha de Resposta personalizada, sendo

nula qualquer outra forma de correção. O preenchimento da Folha de Resposta será de inteira responsabilidade
do candidato, que deverá proceder conforme instruções nos locais de provas.
10.26.1.

Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Resposta por causa de erro

no seu preenchimento, ficando expressamente proibida a utilização de qualquer corretivo.
10.27.

Não será computada a questão com emenda, rasura ou que não esteja preenchida de acordo com as

instruções afixadas nos locais de provas, ainda que legível, nem questão não respondida ou que contenha mais
de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
10.28.

Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, uma vez

que a marca poderá ser identificada pelas leitoras ópticas, prejudicando o desempenho do candidato.
10.29. O candidato será o único responsável pelos prejuízos advindos de marcações incorretas na
Folha de Resposta.
10.30.

O tempo mínimo de permanência do candidato na sala de Prova é de 01 (uma) hora após seu início,

porém não poderá levar consigo o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. Os
candidatos poderão deixar o seu local de prova levando consigo o Caderno de provas somente depois de
decorrido o tempo de 02 (duas horas) de realização da Prova.
10.31.

Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os

candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
10.32. Por medida de segurança, os candidatos deverão manter as suas orelhas visíveis à
observação do fiscal da sala da prova, portanto, não serão permitidos cabelos longos e soltos,
bandanas, bonés, chapéus, etc.
10.33.

Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou

similares e óculos escuros, serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão
permanecer até o término das provas.
10.34.

Motivará a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de

burla de quaisquer normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso Público, aos comunicados, às
instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a
qualquer pessoa envolvida na aplicação das provas.
10.35.

Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) Apresentar-se em local de prova diferente do divulgado na área restrita do candidato;
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b) Apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
c) Não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
d) Não apresentar documento que bem o identifique;
e) Ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de fiscal;
f) Ausentar-se do local de provas antes de decorrida 01 (uma) uma hora do seu início;
g) Ausentar-se da sala de provas levando a Folha de Resposta ou outros materiais não permitidos, sem
autorização;
h) Estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
i) Utilizar-se de meios ilícitos para a execução das provas;
j) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, bem como
utilizando-se de livro, anotação, impressos não permitidos ou máquina calculadora;
k) Estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular,
relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros
equipamentos similares), ou qualquer objeto eletrônico que venha a emitir som durante a realização
da prova, bem como protetores auriculares;
l) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
10.36. Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico
ou por investigação policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o
mesmo será automaticamente eliminado do Concurso Público.
10.37.

Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário determinados.

10.38. Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento,
detectores de metais nas salas de provas aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependência
do local de provas.
10.39.

A inviolabilidade do sigilo das provas será comprovada no momento de romper-se o lacre dos pacotes

de provas mediante termo formal e na presença de 03 (três) candidatos nos locais de realização das provas.
10.40.

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão

de afastamento do candidato da sala de provas.
10.41. Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer nas respectivas salas até que o último
candidato entregue as provas.
10.42.

O candidato que terminar suas provas e entregar o Caderno de Questões antes do tempo determinado

de 02 (duas) horas, não poderá retornar à sala de provas para retirá-lo.
10.43.

Ao finalizar a Prova, o candidato deverá retirar-se do local de prova, não podendo permanecer no local

de prova.
11.

DO JULGAMENTO DAS PROVAS OBJETIVAS

11.1.

As provas objetivas terão o valor máximo de 100 (cem) pontos, de acordo com o número de questões e

respectivos pesos estabelecidos nos Quadros de III a IX.
11.2.

A nota final da Prova Objetiva dos candidatos corresponderá ao somatório ponderado dos pontos obtidos

em cada uma das provas que compõem a Prova Objetiva.
11.3.

Considerar-se-ão aprovados na prova objetiva os candidatos que não forem eliminados por efeito da

aplicação do subitem 9.3 deste Edital.
11.4.

Os candidatos habilitados nas Provas Objetivas serão classificados em ordem decrescente de nota final,

sendo uma relação de todos os candidatos habilitados e outra apenas com os candidatos com deficiência.
11.5.

Os candidatos não habilitados nas Provas Objetivas serão excluídos do Concurso Público.
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12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL – PROVA OBJETIVA
12.1.

O gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado até às 23:59 do dia 25 de Novembro de

2019, no endereço eletrônico www.brbconsultoria.com.br.
12.2.

Em caso de discordância de qualquer resultado do gabarito, os recursos deverão ser interpostos no prazo

determinado no cronograma do concurso público em questão.
12.3.

O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os

candidatos presentes às provas, independentemente de formulação de recurso.
12.4.

Na ocorrência do disposto no subitem 13.3 e/ou em caso de interposição de recurso, poderá haver,

eventualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda,
poderá ocorrer à desclassificação dos candidatos que não obtiverem a pontuação mínima exigida para a prova.
12.5.

Julgados os eventuais recursos, será divulgado o resultado final das provas objetivas conforme

cronograma, por meio do endereço eletrônico www.brbconsultoria.com.br.
13. DOS RECURSOS
13.1.

Serão admitidos recursos quanto:
a) Ao indeferimento do requerimento de isenção do valor da inscrição;
b) Às questões de provas e ao gabarito preliminar das provas objetivas;
c) O resultado preliminar das provas objetivas e da prova de títulos.

13.2. Os recursos serão interpostos via sistema, através da Área do Candidato, e as informações
para interposição dos recursos será divulgada, oportunamente, em cada uma das fases do
concurso.
13.3.

Os recursos, se necessários, deverão ser interpostos em cada uma de suas fases, determinadas no

subitem 13.1, obedecendo à forma e prazos estipulados em cada uma das fases, conforme cronograma deste
Edital.
13.4.

Somente serão considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a fase a que se referem.

13.5.

A Banca Examinadora constitui a última instância para recursos, sendo soberana em suas

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
13.6.

Serão indeferidos os recursos:
a) Cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
b) Que estejam em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) Cuja fundamentação não corresponda à questão recorrida;
d) Cujo teor esteja relacionado a outro período de recursos;
e) Sem fundamentação e/ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou os intempestivos;
f) Contra terceiros;
g) Encaminhados por meio da imprensa e/ou de “redes sociais online”, e-mails, via sedex, ou por
qualquer outro meio que não o estipulado por este edital; e
h) Interposto em coletivo.

13.7.

As respostas a todos os recursos, quer deferidas ou indeferidas, procedentes ou improcedentes, serão

publicadas individualmente para os candidatos, diretamente na Área do Candidato.
13.8. Banca Examinadora da BRB ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA, empresa responsável pela
organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana
em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.
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14.

DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

14.1.

A prova de títulos para os cargos de Nível Superior é de caráter classificatório. A avaliação dos títulos

será procedida em etapa posterior à divulgação do resultado final da prova objetiva.
14.2.

Serão convocados para a Prova de Títulos, somente o quantitativo de duas vezes (2x) o número de

vagas para cada cargo.
14.3.

Caso a quantidade de classificados não alcance o quantitativo de duas vezes (2x) o número de vagas

para cada cargo, serão convocados apenas aqueles candidatos aprovados na etapa anterior (Prova Objetiva),
conforme exigências previstas neste Edital.
14.4.

A não apresentação de títulos não implicará desclassificação do candidato. A pontuação final

do candidato (somatório da prova objetiva com a prova de títulos) que não apresentar documentação será
aquela obtida na prova objetiva.
14.5.

A documentação comprobatória da Prova de Títulos deverá ser enviada via sistema, no

período compreendido entre os dias 09 e 10 de Janeiro de 2020. Após esse período de envio da
documentação não será permitida a complementação de qualquer documento, nem mesmo através
de pedido de revisão e/ou recurso.
14.6.

Receberá nota zero o candidato que não enviar os títulos na forma, no prazo, no horário e no local

estipulados neste Edital.
14.7.

Os documentos pertinentes à Prova de Títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de frente e

verso, autenticadas por cartório competente. Os documentos não autenticados não serão pontuados,
mesmo estes sendo enviados via sistema, salvo os documentos emitidos diretamente via internet, conforme
requisitos estabelecidos neste Edital para cada um das pontuações.
14.8.

Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos

registros, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições, dos órgãos
expedidores e à perfeita avaliação do documento.
14.8.1.

Os documentos apresentados não serão devolvidos.

14.8.2. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos
títulos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada sua
culpa, será excluído do Concurso Público, sem prejuízo das medidas penais cabíveis.
14.9. Na avaliação dos títulos apresentados não serão computados os pontos que ultrapassarem o
limite máximo de pontos estabelecidos no Quadro X deste Edital.
14.10. Os Títulos serão considerados pela carga horária que comprovem, individualmente.
14.11. Cada título será considerado uma única vez e para uma única situação.
14.12. A responsabilidade pela escolha dos documentos a serem avaliados na Prova de Títulos é exclusiva do
candidato, não podendo os mesmos serem retirados, mesmo após a homologação do Resultado do Concurso
Público.
14.12.1. Serão pontuados apenas os títulos que se destinam à comprovação do requisito
exigido para a função.
14.13.

Serão desconsiderados os títulos que não foram autenticados em Cartório, assim como

aqueles que não atenderem às especificações deste Edital.
14.14.

Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou

outras formas que não aquelas exigidas neste edital.
14.15.

Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório.

14.16.

Caso o candidato não tenha qualquer título válido, terá atribuída nota 0 (zero) nesta etapa, que não

possui caráter eliminatório, mas somente classificatório.
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14.17.

Somente serão considerados os títulos indicados, desde que devidamente relacionados ao

cargo e área para a qual o candidato está concorrendo, cujas pontuações, unitárias e máximas, são
as descritas no Quadro X a seguir:
QUADRO X – TÍTULOS E EXPERIÊNCIA NO CARGO PRETENDIDO
TÍTULOS / EXPERIÊNCIA COM CARGO PRETENDIDO

QUANT.
MÁX. DE TÍT.

VALOR
UNITÁRIO

MÁXIMO DE
PONTOS

A.

Capacitação Profissional / Aperfeiçoamento / Curso de
Atualização / com carga horária acima de 180h (referente à
função objeto da inscrição) a partir de 2008.

02

1,0

2,0

B.

Curso de Especialização (certificado ou declaração de
conclusão de curso de pós-graduação em nível de
especialização, com carga horária mínima de 360 horas,
acompanhado de histórico escolar).

02

1,5

3,0

C.

Curso de Mestrado Acadêmico ou Profissional (Diploma,
devidamente registrado, de conclusão de mestrado. Também
será aceito certificado/declaração de conclusão de mestrado,
desde que acompanhado do histórico do curso.)

01

4,0

4,0

D.

Curso de Doutorado (Diploma devidamente registrado, de
conclusão
de
doutorado.
Também
será
aceito
certificado/declaração de conclusão de doutorado, desde que
acompanhado do histórico do curso).

01

6,0

6,0

ALÍNEA

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA

14.18.

15

Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nas alíneas do Quadro X, acima, o candidato

deverá atender as seguintes condições:
14.18.1.

Alíneas A

14.18.1.1.

Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea A do quadro de títulos,

o candidato deverá apresentar a cópia autenticada do certificado em que conste expressamente a
sua aprovação no curso de atualização, capacitação profissional ou aperfeiçoamento.
14.18.1.2.

No caso de cursos feitos na modalidade EAD, que não disponham de certificado físico

original, deve ser enviada cópia simples, desde que o certificado possua código de verificação para
consulta online.
14.18.1.3.

Os certificados apresentados pelo candidato deverão ser compatíveis com as atribuições

da função e compreender a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, além daqueles
exigidos para o exercício das funções próprias do cargo público / área de conhecimento específica
para a qual estará concorrendo.
14.18.1.4.

O conteúdo programático do curso deverá agregar habilidades de cunho acadêmico,

técnico ou cultural, como complemento do conhecimento na área e, como estratégia para sua
utilização em decorrência da dinâmica da Administração Pública.
14.18.1.5.

O certificado deverá conter:

a) Nome do estabelecimento responsável pela promoção do curso e CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica;
b) Nome completo do treinando;
c) Datas de início e término;
d) Carga horária;
e) Conteúdo programático;
f) Registro no Ministério da Educação - MEC, quando couber;
g) Data e local de expedição; e
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h) Assinatura do responsável pela expedição do certificado.
14.18.1.6.

Caso o certificado não atenda a algum dos requisitos mencionados, a banca

examinadora poderá julgar sobre a legitimidade do certificado utilizado desde que o candidato
apresente no momento da entrega dos títulos, documentos complementares como atestado ou
declaração com histórico curricular.
14.18.1.7.

Os cursos realizados fora do Brasil deverão apresentar tradução juramentada e ser

convalidados por entidade brasileira.
14.18.2.

Alínea B

14.18.2.1.

Para receber a pontuação relativa ao título o candidato deverá comprovar, por meio de

certificado, que o curso de especialização possui carga horária mínima de 360 horas. Também será
aceito certidão ou declaração de conclusão da especialização, caso o candidato tenha concluído o
curso nos últimos 12 (doze) meses, desde que acompanhada do histórico escolar que conste a carga
horária do curso, com a respectiva aprovação.
14.18.2.2.

O certificado e a certidão ou declaração citados no subitem anterior deverão atestar que

o curso de especialização foi realizado de acordo com a Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação) ou de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou de acordo com
as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).
14.18.2.3.

Caso o certificado não comprove que o curso foi realizado de acordo com o exigido no

subitem, deverá ser anexada uma declaração da instituição, atestando que o curso foi realizado de
acordo com a Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) ou de acordo com as normas
do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou de acordo com as normas do extinto Conselho Federal
de Educação (CFE).
14.18.2.4.

Outros comprovantes de conclusão de curso, disciplinas ou atas, não serão aceitos como

o título relacionado na alínea B do quadro de títulos.
14.18.3.

Alíneas C e D

14.18.3.1.

Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de mestrado ou

de doutorado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida
pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado, expedido
por instituição reconhecida pelo MEC, caso o candidato tenha concluído o curso nos últimos 12 (doze)
meses e desde que acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste o número de
créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos
exames e do julgamento da dissertação ou da tese.
14.18.3.2.

Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o

diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil.
14.18.3.3.

Outros comprovantes de conclusão de curso, disciplinas ou atas, não serão aceitos como

os títulos relacionados nas alíneas C e D do quadro de títulos.
14.19. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua
Portuguesa por tradutor juramentado.
14.20. O período de envio dos títulos poderá sofrer alterações caso o Cronograma de Atividades
seja mudado ou por motivos fortuitos ou de força maior, a critério da Administração Municipal,
ouvida a Comissão Coordenadora do Concurso e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS.
15.

DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

15.1.

Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente da nota final, em lista de
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classificação para cada cargo/área e de acordo com a opção declarada no ato da inscrição.
15.2.

A Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal, por meio dos seus titulares, publicará em Diário Oficial do

Município o Resultado Final do Concurso Público e a sua Homologação.
15.2.1.

A Homologação ocorrerá no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, contados da publicação do

Resultado Final.
15.3.

Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota final terá preferência, sucessivamente:
a) O candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme a Lei Federal nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) Tiver maior idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem), considerando dia, mês, ano
e, se necessário, hora e minuto do nascimento.
c) Obtiver maior pontuação na Prova Objetiva;
d) Tiver exercido efetivamente a função de jurado no período entre a data da publicação da Lei Federal
nº 11.689/2008 e o término das inscrições.

16.

DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO E DO PROVIMENTO DOS CARGOS

16.1.

O provimento dos cargos ocorrerá dentro do prazo de validade do Concurso e obedecerá às necessidades

administrativas da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal.
16.2.

Após a publicação do Resultado Final do Concurso Público a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA

DO POMBAL convocará os candidatos aprovados, observando, rigorosamente, a ordem de classificação final do
Concurso Público (lista de ampla concorrência e lista de candidatos com deficiência), para realização dos exames
pré-admissionais e para apresentação dos documentos.
16.3.

Por ocasião da convocação, serão exigidos dos candidatos para nomeação e posse os originais e

respectivas fotocópias, para autenticação, dos seguintes documentos:
a) Carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, de casamento ou de divórcio, se for o caso;
b) Diploma de Nível Superior e Registro no Conselho, para os cargos que foram solicitados em seus
requisitos no Quadro II;
c) Título de eleitor e dos comprovantes dos 02 (dois) últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral
fornecida pelo respectivo cartório eleitoral;
d) Ato de exoneração ou cópia do requerimento no ato da posse para o candidato que ocupe cargo,
emprego ou função pública inacumulável na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;
e) Declaração de bens;
f) PIS/PASEP;
g) Declaração de não-acumulação de cargos, empregos e funções, ainda que não remunerados;
h) Declaração de nepotismo;
i) Certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino;
j) 03 (três) fotos 3x4;
k) Comprovação de residência atual (para todos os cargos);
l) Certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido,
nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Federal;
m) Certidão negativa dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido,
nos últimos 08 (oito) anos, da Justiça Estadual;
n) Folha de antecedentes da Polícia Federal de onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos,
expedida, no máximo, há 06 (seis) meses;
o) Folha de antecedentes da Polícia do(s) Estado(s) onde tenha residido nos últimos 08 (oito) anos,
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expedida, no máximo, há 06 (seis) meses;
p) Certidão negativa da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do sexo feminino;
q) Certidão negativa da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para os candidatos do
sexo feminino;
r) Certidão negativa da Justiça Eleitoral;
s) Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça;
t) Declaração de que:
I - não tenha contra si decisão condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena
pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a
falência; contra o meio ambiente e a saúde pública; eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de
liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação a perda do cargo ou a
inabilitação para o exercício do cargo público; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de
tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição
análoga a de escravo; contra a vida e a dignidade sexual; praticados por organização criminosa, quadrilha
ou bando;
II - não tenha perdido cargo eletivo de governador e de vice-governador do Estado e de prefeito e de viceprefeito, por infringência a dispositivo da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município, nos
últimos 08 (oito) anos;
III - não tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em
julgado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político nos últimos 08 (oito) anos;
IV - não tenha contra si decretação da suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado
ou por órgão judicial colegiado, por ato doloso e de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso
do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena;
V - não tenha sido excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional
competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 08 (oito) anos, salvo se o ato
houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;
VI - não tenha sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo
prazo de 08 (oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder
Judiciário;
VII - no caso de Magistrado e de membro do Ministério Público, não tenha sido aposentado
compulsoriamente por decisão sancionatória, que não tenha perdido o cargo por sentença ou que não
tenha pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar,
pelo prazo de 08 (oito) anos;
VIII - não tenha sido responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas
da União, do Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por conselho de
contas de Município;
IX - não tenha sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar
por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo;
u) Procuração para os candidatos que optem por se fazerem representados por terceiro, com firma
devidamente reconhecida em cartório;
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v) Comprovação de ter exercido efetivamente a função de jurado, conforme critério e desempate do
Edital.
w) Além da documentação acima mencionada, será exigido o preenchimento de declarações ou
formulários fornecidos pela Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal, à época da nomeação.
16.4.

Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem fotocópias ou xerocópias não autenticadas.

16.5.

Para ser submetido à avaliação médica, o candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames

laboratoriais e complementares necessários.
16.6.

Em todos os exames, além do nome completo, deverá constar, obrigatoriamente, o número da carteira

de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade do exame a inobservância e/ou a omissão do
referido número.
16.7.

Para submeter-se à avaliação médica para fins de exames pré-admissionais, o candidato deverá

comparecer no dia, no horário e no local designados, munido dos exames laboratoriais e complementares
necessários.
16.8.

Os exames pré-admissionais serão avaliados pela Junta Médica Oficial do Município que emitirá laudo

atestando aptidão ou inaptidão do candidato.
16.9.

O candidato deverá declarar ao realizar a inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá

entregar dentro do prazo definido em Edital de Convocação os documentos comprobatórios dos requisitos
exigidos para investidura no cargo sob pena de não ser empossado.
16.10.

O candidato que não atender aos requisitos acima mencionados, seja qual for o motivo alegado,

perderá o direito à posse.
16.11.

Para nomeação serão convocados os candidatos aprovados de maneira alternada e proporcional,

devendo ser observada a seguinte ordem de convocação:
a) Nomeação pelas vagas destinadas à ampla concorrência;
b) Nomeação pelas vagas reservadas às pessoas com deficiência.
16.11.1.

Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas, as vagas serão preenchidas por

candidatos da lista de ampla concorrência, com rigorosa observância da ordem classificatória.
16.12.

O candidato nomeado que, por qualquer motivo, não tomar posse dentro do prazo legal terá o ato de

nomeação tornado sem efeito.
16.13.

No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a nomeação dos demais candidatos

habilitados, observada a ordem classificatória, bem como as disposições referentes às listas gerais e específicas.
16.14.

Somente serão empossados os candidatos que tenham apresentado original e cópia de todos os

documentos relacionados neste Capítulo.
16.15.

O candidato nomeado fica ciente de que estará sujeito ao regime previdenciário vigente à época de sua

posse.
16.16.

O candidato não poderá acumular mais de dois cargos públicos e, para as hipóteses de acumulação

previstas no Inc. XVI do Art. 37 da Constituição Federal, não poderá exceder a carga horária total de 60
(sessenta) horas semanais.
16.17.

Os Editais de Convocação para entrega da documentação, inclusive relacionada aos exames pré-

admissionais e os Decretos de Nomeações serão obrigatoriamente publicados apenas no Diário Oficial do
Município.
16.18.

A não apresentação de qualquer dos documentos comprobatórios fixados no presente Capítulo, dentro

do prazo legal, tornará sem efeito sua nomeação.
16.19.

A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a prática

de falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato,
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sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
16.19.1.

A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados neste item,

dentro do prazo legal, tornará sem efeito a nomeação do candidato.
16.20.

O candidato convocado que não tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, perderá o direito à vaga,

salvo se requerer dentro do prazo inicial prorrogação por igual período.
16.21.

Para além dos documentos do item anterior, os candidatos deverão apresentar:
16.21.1.

Os demais documentos exigidos pelo presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga.

16.21.2.

Os exames médicos necessários para avaliação pré-admissional, que deverão ser

providenciados pelo candidato:
a) Glicemia;
b) Sumário de urina;
c) Parasitológico de fezes;
d) Acuidade visual;
e) Raio-X do tórax (PA), com laudo;
f) Eletrocardiograma (para candidatos com idade acima de 40 anos);
g) PSA de próstata (para homens com idade acima de 40anos);
h) Mamografia (para mulheres com idade acima de 40 anos).
16.21.3.

Outros exames complementares poderão ser solicitados pelo médico perito quando da

realização do exame, estando à emissão do laudo de aptidão, vinculada à sua apresentação.
16.22.

O candidato que, uma vez admitido, deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os

direitos decorrentes de sua nomeação.
16.23.

É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL exigir dos candidatos, na

admissão, além da documentação prevista neste Edital, documentos comprobatórios de bons antecedentes que
julgar necessários, na forma da lei.
16.24.

A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para investidura até a data da posse ou a prática de

falsidade ideológica em prova documental acarretarão cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação
do concurso público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Prefeitura Municipal de
Ribeira do Pombal, ainda que já tenha sido publicado o edital de homologação do resultado final, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.
17.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Durante o período de validade do Concurso Público, a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DO POMBAL reserva-se o direito de proceder às convocações, em número que atenda ao interesse
e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, observando o número
de vagas existentes.
17.2.

Todos os cálculos para cômputo da pontuação dos candidatos no concurso público serão realizados com

02 (duas) casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a
cinco.
17.3.

O acompanhamento das publicações, editais, avisos e comunicações referentes a este concurso público é

de responsabilidade exclusiva do candidato.
17.4. Não serão prestadas, por telefone ou e-mail, informações relativas à documentação,
recursos, gabaritos ou aos resultados.
17.5.

Não serão fornecidos exemplares de provas relativas à Concurso Públicos anteriores.
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17.6.

Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não

havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas
estabelecidas.
17.7.

Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros

instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
17.8.

Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação, interposição de

recurso, material, exames laboratoriais, laudos médicos ou técnicos, atestados, deslocamentos, viagem,
alimentação, estadia e outras decorrentes de sua participação no Concurso Público.
17.9.

Não serão fornecidos atestados, declarações ou certificados, valendo para esse fim a publicação do

resultado final e da homologação do concurso público no Diário Oficial do Município.
17.10.

A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação do

candidato, em todos os atos relacionados a este Concurso Público, quando constatada a omissão, declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, inclusive à
prática de qualquer ato ilícito para aprovação no certame, assegurando o contraditório a ampla defesa.
17.10.1.

Comprovada a inexatidão ou irregularidades descritas no item 16.19 deste Edital, o candidato

estará sujeito a responder por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código Penal e outros
ilícitos penais cabíveis.
17.11.

O candidato, ao se inscrever no concurso público, está declarando que aceita as condições contidas

neste Edital e possíveis alterações que vierem a ser publicadas e divulgados e, ainda, as decisões que possam
ser tomadas pela Comissão Coordenadora do Concurso Público.
17.12. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para as
provas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
17.13.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL e a BRB ASSESSORIA E CONCURSOS

LTDA não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este
Concurso Público.
17.14.

As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em

caráter irrecorrível, pela Comissão Coordenadora do Concurso da PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRA DO POMBAL e pela Comissão de Concursos da BRB Assessoria e Concursos LTDA.
17.15.

Após a posse, o servidor não poderá ser removido do local para o qual for designado, antes de ter

completado 03 (três) anos de efetivo exercício, salvo por conveniência da Administração.
Ribeira do Pombal-BA, 03 de Outubro de 2019.
Ricardo Maia Chaves de Souza
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA AS PROVAS OBJETIVAS

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
Auxiliar de Serviços Educacionais / Motorista Classe D / Operador de Máquinas Pesadas


LÍNGUA PORTUGUESA (Gramática e Interpretação de Textos): Interpretação de texto. Ortografia.

Acentuação. Pontuação. Divisão de sílabas. Crase. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo,
numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações
entre as orações). Colocação pronominal. Pronomes de Tratamento. Concordância verbal e nominal. Sinônimo e
antônimo. Sentido próprio e figurado das palavras.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Os números naturais: ordens e classes; escrita dos números

naturais; comparação de números naturais; operações com números naturais. Os números inteiros: números
pares e ímpares; operações com números inteiros; múltiplos e divisores; fatoração; números primos; máximo
divisor comum; mínimo múltiplo comum. Frações: comparação de frações; operações com frações. Números
decimais: operações com números decimais; relação entre frações e números decimais; razões e proporções;
porcentagem. Geometria: características das figuras geométricas planas e espaciais; áreas das figuras planas.
Equações do primeiro e do segundo graus. Sistemas de equações. Expressões algébricas: frações algébricas;
operações com frações algébricas. Medidas de comprimento: área; tempo; massa; capacidade e velocidade.
Noções básicas de Estatística: tabelas; gráficos; média; moda e mediana.


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas. Regime e
Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do
Pombal.


CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Navegadores (Browser): Internet Explorer, Mozila Firefox, Google

Chrome. Internet e navegação. Hardware: Dispositivos de Entrada e Saída, componentes internos, dispositivos
de armazenamento. Teclas de atalho. Sistema Operacional: Linux, Windows e MacOS. Software: Softwares de
sistema, software de aplicativo, programas, tipos de programas, instalação, desinstalação, utilização. Pacote
Office: Word, Excel, Power Point, Access. Editores de Texto. Editores de Planilha. Correio Eletrônico. Windows
Explorer. Tecnologia da Informação: Convergência Tecnológica, sociedade da informação.

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Fiscal de Meio Ambiente / Fiscal de Postura


LÍNGUA PORTUGUESA (Gramática e Interpretação de Textos): Leitura, compreensão e interpretação

de textos de gêneros variados. Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados. Domínio da norma
padrão de português contemporâneo. Gêneros e tipologia textual. Estruturação do texto e dos parágrafos.
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação contextual
de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e
subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das
classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego do
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sinal indicativo de Crase. Classes Gramaticais: (Substantivos; Artigos; Adjetivos; Pronomes; Numerais; Verbos;
Advérbios; Preposições; Conjunções e Interjeições); masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo e
aumentativo. Relação sintático-semântica. Coesão e coerência.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva,

argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e
figuras. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais:
Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras
planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória. Geometria sólida: prismas e
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e
igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença.


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas. Regime e
Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do
Pombal.


CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Sistema Operacional: Linux, Windows e MacOS. Software:

Softwares de sistema, software de aplicativo, programas, tipos de programas, instalação, desinstalação,
utilização. Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Access. Editores de Texto. Editores de Planilha. Navegadores
(Browser): Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome. Teclas de Atalho. Editores de Apresentação. Correio
Eletrônico. Segurança da Informação: antivírus. Internet e navegação. Hardware: Dispositivos de Entrada e
Saída, componentes internos, dispositivos de armazenamento. Redes de Computadores. Windows Explorer.
Sistema Binário. Linguagens de Programação: Python, C#, C++, Java. Extensão de Arquivo. Painel de Controle.
Tecnologia da Informação: Convergência Tecnológica, sociedade da informação. Banco de Dados: Organização,
construção, análise, SQL, MySQL, Oracle.

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO
Técnico em Enfermagem


LÍNGUA PORTUGUESA (Gramática e Interpretação de Textos): Leitura, compreensão e interpretação

de textos de gêneros variados. Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados. Domínio da norma
padrão de português contemporâneo. Gêneros e tipologia textual. Estruturação do texto e dos parágrafos.
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação contextual
de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e
subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das
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classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de Crase. Classes Gramaticais: (Substantivos; Artigos; Adjetivos; Pronomes; Numerais; Verbos;
Advérbios; Preposições; Conjunções e Interjeições); masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo e
aumentativo. Relação sintático-semântica. Coesão e coerência.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva,

argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e
figuras. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais:
Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras
planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória. Geometria sólida: prismas e
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e
igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença.


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas.


CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Sistema Operacional: Linux, Windows e MacOS. Software:

Softwares de sistema, software de aplicativo, programas, tipos de programas, instalação, desinstalação,
utilização. Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Access. Editores de Texto. Editores de Planilha. Navegadores
(Browser): Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome. Teclas de Atalho. Editores de Apresentação. Correio
Eletrônico. Segurança da Informação: antivírus. Internet e navegação. Hardware: Dispositivos de Entrada e
Saída, componentes internos, dispositivos de armazenamento. Redes de Computadores. Windows Explorer.
Sistema Binário. Linguagens de Programação: Python, C#, C++, Java. Extensão de Arquivo. Painel de Controle.
Tecnologia da Informação: Convergência Tecnológica, sociedade da informação. Banco de Dados: Organização,
construção, análise, SQL, MySQL, Oracle.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Fundamentos de enfermagem

(Técnicas de Enfermagem), Verificação e análise dos sinais vitais. Lei do exercício profissional (Lei 7.498COFEN).
Ética profissional (Resolução COFEN 311/2007). Dinâmica do processo de trabalho. Atribuições da equipe e do
Técnico de Enfermagem. Anatomia e Fisiologia. Noções de farmacologia (Cálculo e administração de
medicamentos e soluções). Admissão, transferência, alta e óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico
(método do exame; posições). Enfermagem nos exames complementares. Prontuário médico, anotações e
registros.

Centro

cirúrgico,

Central

de

Material

estéril

(CME):

limpeza,

preparo,

embalagem,

esterilização/reprocessamento, armazenamento. Prevenção e controle de infecção hospitalar. Assepsia da
unidade e do paciente. Medidas de conforto. Assistência de enfermagem na higiene corporal. Assistência de
enfermagem nas eliminações. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do
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corpo após a morte. Tratamento por via respiratória. Tratamentos diversos: curativos, tricotomia etc. Noções de
primeiros socorros. Assistência de enfermagem em urgência e emergências: politraumatismo, procedimentos em
parada cardiorrespiratória, estado de choque, acidente vascular encefálico, estado de coma, infarto agudo do
miocárdio e angina no peito, edema agudo no pulmão, crise hipertensiva, queimaduras, hemorragia digestiva,
intoxicação exógena. Enfermagem médico-cirúrgica: sinais e sintomas. Tratamento e assistência em: clínica
médica, doenças transmissíveis, clínica cirúrgica. Ações básicas em saúde pública: Fundamentos de assistência
em saúde da família, imunização e vigilância epidemiológica. Humanização da Assistência. Insuficiência Renal
Aguda: Caracterização, Procedimento, cuidados de enfermagem. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOBSUS de 1996,
Forma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção
Hospitalar. Noções biossegurança. Noções nutrição enteral e parenteral. Enema. Balanço hídrico. Oxigenoterapia
e Inaloterapia. Enfermagem em UTI adulto. Enfermagem em UTI Neonatal, materno infantil e pediatria.
Enfermagem ginecológica e em Centro Obstétrico. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Enfermagem na
Assistência Integral à Saúde do Adulto, da mulher, da criança e do Idoso. Enfermagem nos programas Nacionais
de Controle da Tuberculose e Hanseníase. Hipertensão arterial sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM).
Doenças transmissíveis e Infecções sexualmente transmissíveis (IST). Regime e Estatuto de Servidores Públicos
do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Auditor Fiscal / Assistente de Recursos Humanos / Assistente Social / Coordenador Pedagógico / Educador
Físico / Engenheiro / Farmacêutico-Bioquímico / Fisioterapeuta / Médico PSF / Nutricionista / Odontólogo /
Procurador Municipal / Psicólogo
CONHECIMENTOS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS DO QUADRO ACIMA


LÍNGUA PORTUGUESA (Gramática e Interpretação de Textos): Leitura, compreensão e interpretação

de textos de gêneros variados. Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados. Domínio da norma
padrão de português contemporâneo. Gêneros e tipologia textual. Estruturação do texto e dos parágrafos.
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação contextual
de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e
subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das
classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de Crase. Classes Gramaticais: (Substantivos; Artigos; Adjetivos; Pronomes; Numerais; Verbos;
Advérbios; Preposições; Conjunções e Interjeições); masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo e
aumentativo. Relação sintático-semântica. Coesão e coerência.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva,

argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e
figuras. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais:
Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras
planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
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montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória. Geometria sólida: prismas e
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e
igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença.


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas.


CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Sistema Operacional: Linux, Windows e MacOS. Software:

Softwares de sistema, software de aplicativo, programas, tipos de programas, instalação, desinstalação,
utilização. Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Access. Editores de Texto. Editores de Planilha. Navegadores
(Browser): Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome. Teclas de Atalho. Editores de Apresentação. Correio
Eletrônico. Segurança da Informação: antivírus. Internet e navegação. Hardware: Dispositivos de Entrada e
Saída, componentes internos, dispositivos de armazenamento. Redes de Computadores. Windows Explorer.
Sistema Binário. Linguagens de Programação: Python, C#, C++, Java. Extensão de Arquivo. Painel de Controle.
Tecnologia da Informação: Convergência Tecnológica, sociedade da informação. Banco de Dados: Organização,
construção, análise, SQL, MySQL, Oracle.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS SUPRACITADOS NO QUADRO ANTERIOR


CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

PARA

AUDITOR

FISCAL:

DIREITO

CONSTITUCIONAL:

Constituição. Conceito: Classificação e Interpretação das normas Constitucionais, A ordem constitucional vigente,
Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas, Princípios fundamentais, Direitos e
Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos sociais da nacionalidade e
direitos políticos. Organização Política-Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados Federais e Município. A
Administração Pública na Constituição Federal, Organização do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo na
Constituição Federal, Da Tributação e Orçamento. DIREITO ADMINISTRATIVO: Poderes administrativos. Atos
administrativos. Contratos administrativos. Serviços públicos. Servidores públicos. Regime jurídico administrativo.
Poder de polícia. Licitações. Administração Pública. Órgãos públicos. Processo administrativo. Bens públicos.
Patrimônio público. Interesse público. Improbidade administrativa. Controle da administração pública: conceito,
tipos e formas de controle. Responsabilidade civil da administração, Lei Complementar Municipal nº 45/2006 –
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Jauru. DIREITO TRIBUTÁRIO:
Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, Normas gerais de direito tributário. Norma tributaria: Vigência,
Aplicação. Obrigação tributária: Conceito e Fato Gerador, Sujeito ativo e passivo. Obrigações principal e
acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão.
Responsabilidade tributaria. O sistema tributário nacional: tributos federais, estatais e municipais. Administração
tributaria, repartição das receitas tributárias. DIREITO FINANCEIRO: Conceito e objeto. Finanças públicas na
Constituição de 1988. Orçamento. Conceito e espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Normas
gerais de direito financeiro (Lei n.º 4.320/64). Fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos. Despesa
pública: conceito e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de realização da despesa pública: empenho,
liquidação e pagamento. Disciplina constitucional e legal dos precatórios. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101/2000). Receita pública: conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e
receitas derivadas. Preço público e sua distinção da taxa. Dívida ativa da União de natureza tributária e não
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tributária. Crédito público: conceito. Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias,
amortização e conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. DIREITO
PENAL: Crimes Contra a Administração Pública. AUDITORIA: Conceitos de auditoria e da pessoa do auditor.
Responsabilidade legal. Ética profissional. Objetivos gerais do auditor independente. Concordância com os
termos do trabalho de auditoria independente. Documentação de auditoria. Controle de qualidade da auditoria
de demonstrações contábeis. Fraudes e a responsabilidade do auditor. Planejamento da auditoria. Avaliação das
distorções identificadas. Execução dos trabalhos de auditoria. Materialidade e relevância no planejamento e na
execução dos trabalhos de auditoria. Auditoria de estimativas contábeis. Evidenciação. Amostragem. Utilização
de trabalhos da auditoria interna. Independência nos trabalhos de auditoria. Relatórios de auditoria. Eventos
subsequentes. Normas e procedimentos de auditoria do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil. Testes. Uso de trabalhos técnicos de especialistas. Todas as normas brasileiras de contabilidade vigentes
relativas à auditoria interna, externa e pública, emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Auditoria: normas brasileiras e internacionais para o exercício da auditoria interna: independência, competência
profissional, âmbito do trabalho, execução do trabalho e administração do órgão de auditoria interna. Auditoria
no setor público federal: finalidades e objetivos; abrangência de atuação; formas e tipos; normas relativas à
execução dos trabalhos; normas relativas à opinião do auditor; relatórios e pareceres de auditoria;
operacionalidade. Objetivos, técnicas, procedimentos e planejamento dos trabalhos de auditoria; programas de
auditoria; papéis de trabalho; testes de auditoria; amostragens estatísticas em auditoria; eventos ou transações
subsequentes; revisão analítica; entrevista; conferência de cálculo; confirmação; interpretação das informações;
observação; procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis. Lei Complementar
nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). ITBI. ISSQN. IPTU. Código Tributário Municipal. Código Tributário
Nacional. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS: Processos de

gestão de pessoas nas organizações. Gestão por competências. Gestão de carreiras. Reconhecimento e
recompensa. Gestão do desempenho. Cultura organizacional. Gestão do clima organizacional. Avaliação de
desempenho. Treinamento, desenvolvimento e educação. Gestão estratégica de pessoas. Gestão do
conhecimento. Comportamento organizacional. Grupos e equipes. Comunicação interpessoal. Liderança e poder.
Desenvolvimento organizacional. Qualidade de vida no trabalho. Modelos de gestão de pessoas. Evolução dos
modelos de gestão de pessoas. A moderna Gestão de Pessoas. Administração de cargos e salários. Admissão de
pessoal no serviço público. Rotinas de folha de pagamento. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT-Decreto Lei
nº. 5452/1943 e atualizações posteriores): Contrato individual de trabalho; Duração do trabalho; Salário e
remuneração; Trabalho extraordinário e trabalho noturno; Repouso semanal remunerado; Férias; Suspensão e
interrupção do contrato de trabalho; Periculosidade e insalubridade; Aviso prévio; Rescisão do contrato de
trabalho; Estabilidade provisória e garantia de emprego. Obrigações acessórias (CAGED, DIRF, GFIP, RAIS).
FGTS. 13º salário (Lei nº. 4090/1962, Lei nº. 4749/1965 e Decreto nº. 57155/1965). Inscrição PIS/PASEP.
Cálculos trabalhistas. Contribuição patronal e terceiros. Fator acidentário de prevenção (FAP). Vale Transporte.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Ética no Serviço Público. Lei nº. 8429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa). Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ASSISTENTE SOCIAL: O Programa de Saúde da Família.

Avaliação da qualidade em serviços de saúde. Resolutividade dos serviços de saúde e a satisfação do cliente. O
Sistema Único de Saúde - SUS. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão
SUS. Financiamento da saúde. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo. Legislação do
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Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as
condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Política Nacional de Atenção
Básica. A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF/88); campos de atuação de Saúde Pública;
Norma Operacional da Assistência à Saúde. Código de Ética profissional da categoria. Teoria do Serviço Social;
pressupostos e fundamentos; A prática profissional do Assistente Social na Instituição: possibilidades e limites. A
Instituição e as Organizações Sociais. Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições:
Prática Profissional x Prática Social x Prática Institucional. Metodologia do Serviço Social: métodos utilizados na
ação direta com indivíduos, grupos e segmentos populacionais. Instrumentos, técnicas e entrevistas utilizadas na
prática do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social do Trabalho: metodologias aplicadas e técnicas de
pesquisas. Política Social e planejamento: questão social e a conjuntura brasileira; a Instituição e o Estado;
movimentos sociais; a prestação de serviços e a assistência pública; projetos e programas em Serviço Social:
saúde, habitação, criança/adolescente, idoso, trabalho, assistência pública. Programas de prevenção e
acompanhamento na área de Serviço Social. O Serviço Social na Instituição: características e fundamentos.
Administração e Serviço Social: concepção de burocracia. As Instituições burocráticas e o Serviço Social. O
Assistente Social no desempenho das funções administrativas: Serviço Social e interdisciplinaridade. O Serviço
Social e as relações de trabalho: o papel do profissional, o indivíduo e o grupo, elementos de produtividade, o
coletivo, direitos sociais previstos na Constituição. O Serviço Social e a administração de benefícios. Ética e
Serviço Social: os valores universais da Profissão e seus aspectos éticos e normativos. Os preceitos éticos
enquanto princípios e diretrizes norteadores da ética profissional. Trabalho em equipe; relações do trabalho;
humanização intra-equipes. Código de Ética Profissional, Resoluções do CFESS e Leis 8.662/93 e 12.317/10. Lei
Federal n° 8.080/1990; Lei n° 8.142/90; Constituição da República Federativa do Brasil (artigos 1° a 17 e 193 a
231); Política Nacional de Assistência Social; Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de
Recursos Humanos (NOB/RH). Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei
Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA COORDENADOR PEDAGÓGICO: Aspectos Filosóficos da

Educação - Concepções de Educação e tendências pedagógicas; as principais teses e teorias sobre o
pensamento pedagógico brasileiro. Aspectos Sociológicos da Educação - A relação entre educação, ideologia e
política; as relações sociais na escola; democratização da escola: autonomia, autogestão, participação e
cidadania. Aspectos Psicológicos da Educação - Desenvolvimento humano - teorias psicogenéticas: as
contribuições de Piaget e de Vigotsky; aprendizagem: abordagem inatista, comportamentalista, construtivista,
histórico-cultural. Aspectos da Política Educacional Brasileira - A LDB nº 9394/96; Medidas e dispositivos legais
de proteção à criança e ao adolescente. Aspectos do Cotidiano Escolar - os conteúdos de ensino e os materiais
didáticos; métodos e procedimentos de ensino; produção do conhecimento; Aspectos da Orientação Educacional
- A Coordenação Educacional: princípios, atuação e desafios; a Coordenação Pedagógica no espaço escolar:
currículo, projeto político-pedagógico, planejamento, avaliação; o espaço da Coordenação Educacional: conflitos,
visão crítica, relações no ambiente escolar; articulação escola/comunidade; o fracasso escolar; Pedagogia do
Trabalho: uma nova perspectiva para o Orientador Vocacional; relação trabalho/educação; principais técnicas de
escolha ocupacional. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica
do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA EDUCADOR FÍSICO: Educação física e saúde coletiva.

Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios, atividades físicas e de lazer para diferentes faixas etárias e
grupos populacionais. Prescrição, supervisão e avaliação de exercícios e atividades físicas para diabéticos,
hipertensos, obesos, idosos e cardíacos: conhecimentos anátomo-fisiológicos. Formação do Educador Físico:
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compromisso, habilidades e competência. A cultura corporal de movimento fundamentos de Fisiologia do
Exercício. O lúdico na Educação Física para diversas faixas etárias. Movimento Humano para diversas faixas
etárias. A Educação-física para pessoas com necessidades especiais. Educação física, lazer e cultura. Educador
físico: formação, características e competências e habilidades. Aprendizagem motora: natureza da
aprendizagem. Diferenças individuais. Conhecimento de resultados e motivação. Educação-física e os paradigmas
da atividade física, aptidão física, saúde e qualidade de vida. A prática de exercícios nas perspectivas da saúde e
do lazer: princípios básicos da orientação de exercícios. Princípios norteadores da prática de exercícios em
condições ambientais especiais. Jogos, danças, lutas, ginásticas, capoeira, artes marciais, musculação, atividade
laboral e exercícios compensatórios nas perspectivas da saúde, do lazer e da qualidade de vida: conhecimentos
sobre a especificidade do conteúdo, regras, métodos, modalidades, apreciação, prescrição e avaliação. Regime e
Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do
Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ENGENHEIRO: Projeto e Execução de Obras Civis: locação de

obra; sondagens; instalações provisórias; canteiro de obras; depósito e armazenamento de materiais; fundações
profundas; fundações superficiais; escavações; escoramento; movimento de terras; elementos estruturais;
estruturas em concreto armado; estruturas especiais; alvenaria estrutural; formas; armação; concreto;
argamassas; alvenarias; esquadrias; ferragens; revestimentos; coberturas; pisos e pavimentações; rodapés,
soleiras e peitoris; impermeabilização; pintura; equipamentos e ferramentas. Materiais de Construção Civil:
aglomerantes: gesso, cal, cimento Portland; agregados; argamassa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto;
aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes; ensaios e controles tecnológicos. Mecânica dos
Solos: origem e formação dos solos; índices físicos; caracterização de solos; propriedades dos solos arenosos e
argilosos; pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; compactação dos solos; terra;
estrutura de arrimo; estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das
fundações profundas. Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da
elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de deformações;
relações tensão x deformação - Lei de Hooke; Círculo de Mohr; tração e compressão; flexão simples; flexão
composta; torção; cisalhamento e flambagem. Análise Estrutural: esforços seccionais - esforço normal, esforço
cortante e momento fletor; relação entre esforços; apoios e vínculos; diagramas de esforços; estudo das
estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros). Dimensionamento do Concreto Armado:
características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de aços para concreto armado; fabricação do aço;
características mecânicas do aço; concreto armado - fundamentos; estados limites; aderência; ancoragem e
emendas em barras de armação; detalhamento de armação em concreto armado. Instalações Prediais:
instalações elétricas; instalações hidráulicas; instalações de esgoto; instalações de telefone e instalações
especiais. Estruturas de Aço. Estruturas de Madeira. Lei 8.666/93 e suas alterações. Topografia: conceitos
fundamentais; levantamentos planimétricos e altimétricos; medições de ângulos e distâncias; escalas;
instrumentos topográficos; cálculo de áreas e volumes; representações (desenho topográfico); nivelamento;
curvas de nível. Engenharia de custos: planejamento de obras; cronogramas; orçamentos (levantamento de
quantidades, custos unitários, diretos e indiretos, planilhas); análise de custos; acompanhamento e controle de
custos e serviços; medições de serviços. Segurança e higiene no trabalho: segurança na construção civil;
proteção coletiva e individual; ergonomia; riscos ambientais (químicos, físicos, biológicos, mecânicos); riscos em
eletricidade, em transporte e em movimentação de materiais. Representação e interpretação de projetos:
arquitetura; instalações; fundações; estruturas. AUTOCAD. Ética e legislação profissional. Regime e Estatuto de
Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

PARA

FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO:

Noções
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farmacocinética e farmacodinâmica. Formas Farmacêuticas e Vias de Administração. Farmacologia dos Sistemas
Nervoso Simpático e Parrasimpático. Fármacos Anti-hipertensivos. Fármacos Antidiabéticos. Fármacos
Hipolipemiantes. Antimicrobianos. Antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. Opiódes. Drogas de Abuso.
Psicofármacos. Fármacos para Distúrbios da Tireóide. Anti-retrovirais. Antineoplásicos. Fase préanalítica dos
exames laboratoriais – preparo e orientações do paciente, coleta e transporte de amostras biológicas, controle
de qualidade, preparo de soluções. Fase analítica – Bioquímica – determinações bioquímicas, glicose, teste oral
de tolerância à glicose, hemoglobina glicada, marcadores de função renal, hepática, e pancreática, marcadores
cardíacos, dosagens bioquímica de líquor, líquido de ascite, líquido pleural e líquido sinovial, controle de
qualidade em bioquímica. Hematologia – hemograma completo (série vermelha, série branca e série
plaquetária), anemia carênciais, anemias hemolíticas, anemia de doença crônica, anemia pós-hemorrágica,
leucemias, controle de qualidade em hematologia. Bacteriologia – meios de cultura, cultura de secreções
biológicas (fezes, urina, líquor, líquido pleural, líquido de ascite), hemocultura, provas de identificação
(bioquimismo, aglutinação por látex) antibiograma, controle de qualidade em bacteriologia. Imunologia –
reações de precipitação, aglutinação, floculação, hemoaglutinação, fixação do complemento, imunofluorescência,
imunoensaio (técnicas), doenças infecciosas e autoimunes, controle de qualidade em imunologia. Parasitologia –
nematelmintos, platelmintos e protozoários causadores de doença no ser humano, artrópodes ectoparasitos
causadores e transmissores de doença, técnicas laboratoriais de diagnóstico, controle de qualidade em
parasitologia. Uroanálise – exame físico, químico e microscópico, técnicas para execução do exame, controle de
qualidade em uroanálise. Imunohematologia – tipagem sanguínea, sistema ABO, fator Rh, provas cruzadas,
controle de qualidade em imunohematologia. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira
do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA FISIOTERAPEUTA: O Programa de Saúde da Família. Avaliação

da qualidade em serviços de saúde. Resolutividade dos serviços de saúde e a satisfação do cliente. O Sistema
Único de Saúde - SUS. Evolução das políticas de saúde no Brasil. Municipalização da Saúde. O Cartão SUS.
Financiamento da saúde. Abordagem do processo saúde-doença das famílias e do coletivo. Legislação do
Sistema Único de Saúde – SUS: Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas
Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as
condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Política Nacional de Atenção
Básica. A Saúde como direito do cidadão e dever do Estado (CF/88); campos de atuação de Saúde Pública;
Norma Operacional da Assistência à Saúde. Código de Ética profissional da categoria. Propedêutica
fisioterapêutica. Fisioterapia reumatológica nas: síndromes dolorosas, osteoartrite, osteopenias, artrites
microcristalinas, nas artrites infecciosas e fisioterapia nas doenças inflamatórias do tecido conjuntivo. Fisioterapia
ortopédica e traumatológica: Tratamento fisioterapêutico nas Alterações posturais e deformidades angulares dos
MMII; Lesões traumáticas e artroplastias dos MMSS e MMII; Lesões às estruturas ósseas e de tecidos moles do
joelho; Fisioterapia nas sinovectomias, tenorrafias e transferências tendinosas; Tratamento fisioterapêutico nas
lesões teciduais. Fisioterapia pneumofuncional: Análise de gases (gasometria); Oxigenoterapia e aerossolterapia;
Terapia desobstrutiva; Terapia de expansão pulmonar; Fisioterapia nas cirurgias abdominais e torácicas;
Reabilitação pulmonar; Espirometria; Fisioterapia respiratória em Pediatria; Introdução à ventilação mecânica;
Fisioterapia nos distúrbios do sono. Fisioterapia Cardiovascular: Adaptações cardiovasculares ao exercício físico;
Ergometria e análise de testes ergométricos; Reabilitação precoce do paciente infartado e pré e pós‐operatório
da cirurgia cardíaca; Fisioterapia nas arteriopatias e venopatias; Reabilitação do paciente amputado; Fisioterapia
nas linfopatias dos membros inferiores; Reabilitação das pacientes mastectomizadas. Fisioterapia Desportiva:
Treinamento de flexibilidade na prevenção de lesão desportiva; Tratamento fisioterapêutico nas lesões
desportivas; Fisioterapia desportiva em atletas com deficiência. Fisioterapia Neurofuncional: Desenvolvimento
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neuropsicomotor normal e anormal na paralisia cerebral; Fisioterapia nas distrofias musculares; Fisioterapia na
espinha bífida; Fisioterapia nas lesões. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do
Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA MÉDICO PSF: Planejamento e Gestão em Saúde; Saúde pública

e saúde coletiva; Políticas Nacionais de Saúde; Sistema Único de Saúde; Princípios, diretrizes, infraestrutura e
funcionamento da Atenção Básica; Funções e responsabilidades na rede de atenção à saúde; Educação em
saúde; Promoção da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde; Humanização da Assistência à Saúde; Ações e
programas de saúde. Saúde da criança, do escolar, do adolescente, da mulher, do homem e do idoso. DSTs,
AIDS, saúde mental, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, desnutrição infantil. Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. Imunizações, imunologia e vacinas. Epidemiologia.
Prevenção e Combate a Doenças. Direitos dos usuários da saúde. Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços
de Saúde. Saúde da Família: conceitos, princípios, organização, especificidades, estratégias, unidade de saúde
da família, equipes, trabalho, visitas domiciliares e nas atividades comunitárias, núcleos de apoio à saúde da
família, programa saúde na escola. Política Nacional de Atenção Básica. Sistema de informação da Atenção
Básica (SIAB), Fichas de Cadastramento, Acompanhamento Domiciliar e Registro de Atividades, Procedimentos e
Notificações. Ética Profissional. Medicina Geral: Anatomia. Embriologia. Fisiologia. Genética. Patologia.
Semiologia. Farmacologia. Toxicologia. Epidemiologia Clínica. Cuidados em Ambiente Hospitalar. Abordagem
geral do paciente: anamnese, exame físico, investigação, testes e diagnósticos. Tratamento de Acidentes por
Animais Peçonhentos. Doenças Alérgicas. Doenças Dermatológicas. Doenças do Aparelho Cardiovascular.
Doenças do Aparelho Digestivo. Doenças do Aparelho Respiratório. Doenças do Fígado, da Vesícula, dos Ductos
Bilares e do Pâncreas. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Doenças do Tecido Conjuntivo e
Musculoesqueléticas. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças Hematológicas e Oncológicas. Doenças
Infecciosas e Parasitárias. Doenças Neurológicas. Doenças Nutricionais. Doenças Oculares. Doenças
Ocupacionais e Relacionadas ao Trabalho. Doenças Ósseas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Renais e do Trato
Urinário. Doenças Reumatológicas. Ginecologia e Obstetrícia. Pediatria Clínica. Geriatria Clínica. Medicina
Ambulatorial. Medicina Preventiva. Epidemiologia Clínica. Ética profissional. Regime e Estatuto de Servidores
Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA NUTRICIONISTA: Nutrição Humana: Macro e micronutrientes

(funções, fontes, interações, necessidades, metabolismo) para cada ciclo da vida. (gestação, aleitamento
materno, lactação, infância, adolescência, fase adulta e terceira idade. Nutrição Clínica: Avaliação Nutricional e
metabolismo na prática clínica; cuidado nutricional em patologias diversas tais como do trato digestório,
patologias cardiovasculares, anemias, hipertensão, patologias endócrinometabólicas, patologias renais, doenças
neoplásicas, obesidade; Interação Drogas x Nutrientes, etc. Alimentação Coletiva: Manual de Boas Práticas, POPs
(Procedimento Operacional Padronizado), DVAs (doenças veiculadas por alimentos); Técnica dietética: conceito,
classificação e características dos alimentos; preparo de alimentos: processos e métodos de cocção; a pirâmide
alimentar; planejamento de cardápios; técnica dietética. Planejamento e Administração de UANs (Unidade de
Alimentação e Nutrição), Bromatologia, tecnologia de alimentos e controle sanitário: estudo bromatológico dos
alimentos: leite e derivados, carnes, pescados, ovos, cereais, leguminosas, gorduras, hortaliças, frutas e bebidas;
propriedades físico-químicas dos alimentos; condições higiênico-sanitárias e manipulações de alimentos;
conservação de alimentos; transmissão de doenças pelos alimentos; intoxicações e infecções alimentares;
Avaliação de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Saúde Coletiva: PNAE (Programa de Alimentação
Escolar); PNAN (Política Nacional de Alimentação e Nutrição); Epidemiologia Nutricional; Doenças Carenciais de
Magnitude no Brasil;. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Regime e Estatuto de Servidores
Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ODONTÓLOGO: Anatomia, histologia e fisiologia do sistema

estomatognático. Diagnóstico bucal: exame da cavidade oral, anamnese, exame clínico e exames
complementares. Microbiologia e bioquímica bucal. Patologia bucal. Diagnóstico, semiologia e tratamento da
cárie dentária. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções do tecido mole. Diagnóstico, semiologia e
tratamento das afecções da maxila e da mandíbula. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções pulpares.
Diagnóstico, semiologia e tratamento das doenças periodontais. Diagnóstico, semiologia e tratamento das
afecções das glândulas salivares. Diagnósticos odontológicos por imagem: técnica e interpretação de imagens.
Anestesiologia odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística
operatória e restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do meio
bucal, proteção do complexo dentino-polpa e materiais restauradores. Materiais dentários odontológicos.
Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor. Princípios de traumatologia
do sistema estomatognático. Urgências e emergências em odontologia. Primeiros socorros. Oclusão: noções
gerais, prevenção de más oclusões. Diagnóstico e tratamento das dores faciais e disfunções tempo
romandibulares. Atendimento ao paciente pediátrico. Odontogeriatria. Atendimento aos pacientes portadores de
necessidades especiais. Doenças infectocontagiosas. Epidemiologia das principais doenças bucais. Métodos de
prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. O uso do laser em odontologia, níveis de prevenção e
aplicação. Educação em saúde: orientações sobre dieta, higiene bucal e produtos para higiene bucal. Uso tópico
e sistêmico do flúor. Princípios ergonômicos na clínica odontológica. Biossegurança: controle da infecção
(assepsia e antissepsia). Esterilização e desinfecção de instrumentais e equipamentos. Odontologia social e
saúde pública. Lei 8080/90 e 8142/90. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do
Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PSICÓLOGO: Constituição Federal de 1988, seção II – Da

Saúde. Política nacional de saúde mental. Reforma psiquiátrica no SUS. A saúde mental no contexto da Saúde
Pública: níveis de assistência e sua integração. Legislação relacionada aos centros de apoio. Atuação do
Psicólogo em equipes multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e reintegração social: aspectos
clínicos, educacionais, sociais e organizacionais. Concepções sobre grupos e instituições. Fundamentos e técnicas
de exame psicológico e psicodiagnóstico. Noções sobre desenvolvimento psicológico e psicodinâmico segundo as
principais teorias. Psicopatologias. Critérios de normalidade, concepção de saúde e doença mental. Reforma
psiquiátrica no Brasil. Nova lógica assistencial em Saúde Mental. Reabilitação psicossocial, clínica da
subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade. Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde. Conceitos e procedimentos básicos de Psicoterapia. O Psicólogo na construção e
desenvolvimento do projeto político-pedagógico: atuação multidisciplinar. Álcool, tabagismo e outras drogas.
Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional do Psicólogo. Ética profissional.
Psicologia Social. Cultura juvenil. Terapia Breve. Trabalho em Rede. Orientação Familiar. Princípios da
intersetorialidade. Mediação de Conflitos. Trabalho Multidisciplinar. Elaboração de Relatórios e Pareceres
Psicossociais. Psicologia: Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. Psicologia do desenvolvimento.
Psicodinâmica do indivíduo e do grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da
personalidade. Abordagens psicoterápicas. Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica.
Psicologia da Família. Psicologia Escolar e da Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência.
Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia Social. Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento.
Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. Psicologia do Trabalho e Organizacional. Educação em
saúde; Prevenção, Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Vigilância e prioridades em saúde. Estatuto da
Criança e do Adolescente. Estatuto do Idoso. Legislação orgânica da saúde. Ética profissional. Regime e Estatuto
de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CONSTITUCIONAL:

1) conceito, objeto, fontes e relações com outros ramos do Direito. 2) Formação da Constituição e Poder
Constituinte. 3. Constituição: conceito, concepções, classificação e elementos. 4) Normas constitucionais:
conceito, forma, conteúdo, finalidade, estrutura lógica, classificações, eficácia e aplicabilidade. 5) Hermenêutica
constitucional:

especificidades,

elementos

de

interpretação,

princípios

metódicos.

6)

Controle

de

constitucionalidade: a supremacia da Constituição; vício e sanção de inconstitucionalidade; origens e evolução
histórica do controle; modalidades de controle; efeitos subjetivos e temporais da declaração de
inconstitucionalidade e de constitucionalidade. As ações do controle concentrado no ordenamento brasileiro (Leis
nº 9.868/1999 e 9.882/1999). 7) Modificação formal da Constituição: poder reformador e suas limitações.
Emendas à Constituição. 8) Modificação informal da Constituição: mutações constitucionais. 9) Princípios
constitucionais: conceito, natureza jurídica, aplicação e funções. 9.1) Princípios constitucionais fundamentais:
preâmbulo da Constituição; república, federação, estado democrático de direito e separação de poderes. 9.2)
Objetivos e fundamentos do Estado Brasileiro. 9.3) Princípios reitores das relações internacionais do País. 10)
Direitos e garantias fundamentais: conceito, evolução, características, funções, titularidade e destinatários. 10.1)
Colisão de direitos fundamentais. 10.2) Princípios e regras na aplicação dos direitos fundamentais. 10.3) Direitos
e deveres individuais e coletivos em espécie. 10.4) Proteção judicial dos direitos fundamentais: as ações
constitucionais. 10.5) Proteção não judicial dos direitos fundamentais: desobediência civil, direito de resistência,
direito de petição e direito à informação. 10.6) Direitos sociais. 10.7) Direitos de nacionalidade. 10.8) Direitos
políticos. 10.9) Partidos políticos. 10.10) Hierarquia, incorporação e impacto dos tratados internacionais de
proteção dos direitos humanos no direito brasileiro. 11. Organização política do Estado: a) Estado Federal:
conceito, formação, evolução e características; b) Federação brasileira: componentes, repartição de
competências e intervenções federal e estadual. 11.1) União: natureza jurídica, competências e bens. 11.2
Estados federados: natureza jurídica, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites;
Constituição Estadual e seus elementos. 11.3) Municípios: natureza jurídica, criação, competências, autonomia,
capacidade de auto-organização e seus limites; Lei Orgânica e seus elementos; regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões 11.4) Distrito Federal e Territórios. 12) Organização administrativa do
Estado: a) Administração Pública: noção, princípios, normas e organização; b) servidores públicos civis e
militares: regime jurídico constitucional. 13) Organização funcional do Estado: a) princípio da separação dos
poderes: essência, evolução e significado na atualidade; b) controles interorgânicos e compartilhamento
funcional, funções típicas e atípicas de cada poder. 13.1 Poder Legislativo: a) funções, organização e
funcionamento; b) atos parlamentares; c) espécies normativas; d) processo legislativo; e) estatuto dos
congressistas; f) regimentos parlamentares; g) Tribunais de Contas. 13.2) Poder Executivo: a) sistemas de
governo: presidencialismo e parlamentarismo e suas características; b) Presidente da República, Governadores e
Prefeitos: eleição, reeleição, perda do mandato, impedimento, substituição, sucessão, vacância, responsabilidade
e atribuições; c) Ministros de Estado, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. 13.3) Poder
Judiciário: a) funções, organização, competências e funcionamento; b) estatuto da magistratura e seus princípios
informativos; c) garantias institucionais da função judicial; d) precatórios; e) jurisdição constitucional do
Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça; f) súmula vinculante (Lei nº 11.417/2006); g) Conselho
Nacional de Justiça; h) princípio da inafastabilidade do controle judicial e atos políticos e interna corporis. 14)
Funções essenciais à Justiça: a) Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia: regime jurídico; b) Advocacia
Pública: enquadramento constitucional, função de controle dos atos jurídicos públicos, função de postulação do
interesse público e garantias institucionais e funcionais. 15) Defesa do Estado e das instituições democráticas: a)
estado de defesa; b) estado de sítio; c) Forças Armadas; d) segurança pública. 16) Sistema tributário nacional:
a) princípios constitucionais tributários; b) limitações constitucionais ao poder de tributar; c) espécies tributárias;
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d) imunidades tributárias; e) repartição de competências e receitas tributárias. 17) Finanças públicas: a) normas
gerais; b) orçamentos: princípios, elaboração, gestão, fiscalização e controle da execução orçamentária. 18)
Ordem econômica e financeira: a) princípios gerais da atividade econômica; b) atuação do Estado no domínio
econômico; c) política urbana: bases constitucionais do direito urbanístico; d) política agrícola fundiária e
reforma agrária; e) sistema financeiro nacional. 19) Ordem social: a) fundamento e objetivos; b) seguridade
social; c) educação, cultura e desporto; d) comunicação social; e) meio ambiente; f) família, criança, adolescente
e idoso; g) índios. 20) Constituição do Estado de Goiás: Princípios fundamentais; Direitos e garantias
fundamentais; Organização do Estado e do Município; Organização dos Poderes (Legislativo, Executivo, Judiciário
e Funções essenciais à Justiça. 21) Lei Orgânica do Município: Princípios fundamentais; Da Fiscalização contábil,
financeira e orçamentária e Da Administração Pública Municipal. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1) Função
administrativa. Regime jurídico administrativo. Poderes da Administração. 2) Princípios da Administração Pública.
3) Poder de polícia. 4) Administração Pública: Organização. Descentralização. Desconcentração. Órgãos públicos.
5) Administração Indireta e entidades paralelas. 6) Improbidade administrativa. 7) Ato administrativo. 8)
Processo administrativo. 9) Licitação e contrato administrativo. 10) Convênios e consórcios administrativos. 11)
Serviço público. Intervenção do Estado no domínio econômico. Regulação. Concessão, permissão e autorização
de serviço público. 12) Intervenção do Estado sobre a propriedade privada. 13) Bens públicos. Formas de
utilização dos bens públicos pelos particulares. 14) Regulamento. 15) Responsabilidade extracontratual do
Estado. 16) Controle administrativo, legislativo e judicial da Administração. Mandado de Segurança individual.
Mandado de Segurança Coletivo. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Improbidade Administrativa. Mandado
de Injunção. Habeas Data. Prescrição administrativa. 17) A reforma do Estado: disciplina e efeitos. Formas de
parceria com a iniciativa privada. Parceria Público-Privada. Terceirização. Fomento. 18) Infrações e sanções
administrativas. DIREITO FINANCEIRO: 1) Conceito e objeto. 2) Competência legislativa: normas gerais e
específicas. 3) Lei n. 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00). 4) Orçamento
Público: conceito e natureza jurídica. Orçamento participativo. 5) Princípios orçamentários. 6) Regime
constitucional: Finanças Públicas. 7) Vedações constitucionais em matéria orçamentária. 8) Normas gerais de
Direito Financeiro. 9) Processo orçamentário: calendário de elaboração e execução das leis orçamentárias, metas
técnicas e instrução do orçamento público. 10) Leis orçamentárias: Lei Orçamentária Anual; Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Plano Plurianual. 11) Créditos adicionais. 12) Processo legislativo orçamentário. 13) Exercício
financeiro. 14) Receita pública: conceito, classificações e espécies. Entrada e receita. Estágios, dívida ativa.
Receitas creditícias. Repartição constitucional de receitas tributárias (receitas transferidas constitucionais).
Renúncia. Teoria dos preços. Movimentos de caixa. 15) Espécies Tributárias: Imposto. Taxa. Empréstimos
compulsórios. Contribuição de melhoria. Preço. Contribuições especiais. 16) Despesa pública: conceito,
classificação e espécies. Estágios da despesa: empenho, liquidação, ordem de pagamento e pagamento.
Controle das despesas. Regime contábil da despesa. Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. 17)
Programação financeira. 18) Precatórios judiciais. 19) Crédito público: natureza jurídica, disciplina constitucional
dos créditos e empréstimos públicos; classificação dos créditos públicos; Técnica do crédito público. Regime
constitucional da dívida pública brasileira; dívida pública fundada, consolidada e mobiliária. Controle, fiscalização
e prestação de contas. Extinção. Execução. Garantias. Operações de crédito. 20) Competências constitucionais
sobre dívida pública. 21) Fiscalização financeira e orçamentária. 22) Controle externo: Poder Legislativo e
Tribunais de Contas. 23) Controle interno. DIREITO TRIBUTÁRIO: 1) Conceito de tributo. Espécies de
tributos. Natureza jurídica específica dos tributos. 2) Sistema constitucional tributário. Princípios constitucionais
tributários. Competência tributária. Imunidades. 3. Fontes do direito tributário. 4) Legislação tributária: vigência,
aplicação, integração e interpretação. 5) Obrigação tributária: Classificação. Fato gerador: Hipótese de incidência
e seus aspectos e fato imponível. 6) Capacidade tributária ativa e passiva. Sujeição passiva tributária:
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contribuinte; responsável tributário. Responsabilidade tributária: dos sucessores, de terceiros e pessoal.
Responsabilidade por infrações. Denúncia espontânea. 7) Crédito tributário. Lançamento e suas modalidades.
Revisão do lançamento. Suspensão, extinção e exclusão. Garantias e privilégios. Preferências e cobrança em
falência. Responsabilidade dos sócios em sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Alienação de bens
em fraude à Fazenda Pública. 8) Administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidões. 9) Processo
administrativo tributário. 10) Processo judicial tributário: execução fiscal; ação anulatória de débito fiscal; ação
de repetição de indébito; ação de consignação em pagamento; ação declaratória; medida cautelar fiscal;
mandado de segurança. 11) Lei nº 11.101/2005 (recuperação judicial/falências). 12) Tributos de competência
municipal: fato gerador, base de cálculo e sujeitos passivos. IPTU. ISS. ITBI. Taxas municipais. Contribuições
municipais. 13) Repartição constitucional de receitas tributárias. DIREITO CIVIL: 1) Formas de expressão do
Direito: lei, doutrina, jurisprudência, costume. Eficácia da lei no tempo. Conflito de leis no tempo. Direito
intertemporal. Princípios gerais do Direito. Noção de cláusula aberta ou conceito jurídico indeterminado. 2)
Interpretação e integração das normas jurídicas. Fontes do Direito. 3) Pessoa natural. Pessoa jurídica. 4)
Domicílio. 5) Capacidade. 6) Direitos da personalidade. Direitos do autor: noções gerais, sujeito, objeto, direitos
morais e patrimoniais, domínio público (domínio comum), relações do Estado com o direito do autor. 7)
Ausência. 8) Bens. 9) Fato jurídico. Ato jurídico. Negócio jurídico. Elementos essenciais. Modalidades, defeitos e
prova. 10) Ato ilícito. 11) Prescrição e decadência. 12) Obrigações: a) Modalidades: Obrigação de dar coisa
certa, de dar coisa incerta, de fazer, de não fazer, alternativa, facultativa, divisível e indivisível; b) Solidariedade;
c) Cessão de Crédito; d) Cessão de débito; e) Extinção das obrigações: pagamento, pagamento em consignação,
pagamento com subrogação, dação em pagamento, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação,
compensação, confusão, remissão. f) Inadimplemento das obrigações; g) Mora; h) Juros; i) Correção monetária;
j) Cláusula penal; k) Arras. 13) Contratos: a) Generalidades e classificação; b) Princípios; c) Contratos
inominados; d) Estipulação em favor de terceiro; e) Promessa de fato de terceiro; e) Vício redibitório; f) Evicção;
g) Extinção; h) Contratos nominados: compra e venda, troca ou permuta, contrato estimatório, doação, locação
de coisas, comodato, mútuo, prestação de serviço, empreitada, depósito, mandato, comissão, agência e
distribuição, corretagem, transporte, seguro, fiança, transação e compromisso; i) Declarações unilaterais de
vontade; j) Pagamento indevido; k) Enriquecimento sem causa. 14) Responsabilidade civil. Liquidação de danos
patrimoniais e morais. 15) Preferências e privilégios creditórios. 16) Empresário, Sociedade, Estabelecimento
empresarial, Registro, Nome empresarial, Prepostos e Escrituração. 17) Posse: Classificação, aquisição, perda e
proteção. 18) Propriedade móvel, imóvel e resolúvel: aquisição e perda. Direitos de vizinhança. Ação
reivindicatória. Condomínio geral. Condomínio em edificações. Propriedade fiduciária. 19) Direitos reais sobre
coisa alheia de gozo: superfície, servidão, usufruto, uso, habitação. 20) Direitos reais sobre coisa alheia de
aquisição: direito do promitente comprador. 21) Direitos reais sobre coisa alheia de garantia: penhor, hipoteca e
anticrese. Lei nº 6.015, de 31/12/1973 – Lei de Registros Públicos. 22) Casamento: Direito patrimonial. 23)
União estável. 24) Parentesco em geral. Filiação. 25) Sucessão. Sucessão legítima. Herança jacente. Herança
vacante. Inventário. Partilha de bens.26) Registros públicos. 27) Parcelamento do solo. 28) Alienação fiduciária
em garantia. 29) Direito das relações de consumo. 29.1) O direito do consumidor na Constituição Federal. 29.2)
Código de Defesa do Consumidor - CDC: concepção e princípios gerais. Âmbito de aplicação do CDC. 29.3)
Prevenção e reparação de danos. A responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do serviço. Prazos. 29.4)
Práticas comerciais: oferta; publicidade, práticas abusivas, cobrança de dívidas e banco de dados. 29.5) Proteção
Contratual. Cláusulas abusivas. Contratos de adesão. 29.6) Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Sanções
administrativas. A regulamentação do Código de Defesa do Consumidor. 29.7) Defesa do Consumidor em Juízo:
proteção individual e coletiva. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1) Direito Processual Civil. Noções Gerais.
Conceito. Natureza. Relação com outros ramos do Direito. 2) Normas de Direito Processual Civil. Natureza
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jurídica. Fontes. Princípios norteadores do processo civil. O Código Civil como fonte. Interpretação. Direito
Processual Civil no tempo e no espaço. 3) Ação, jurisdição, processo e procedimento. Conceito. Espécies.
Distinções. 4) Funções essenciais à Justiça. Magistratura. Ministério Público. Advocacia pública e privada.
Defensoria Pública. Auxiliares da Justiça. 5) Jurisdição. Características. Organização judiciária. Competência.
Tutelas de urgência. Tutelas de urgência e a Fazenda Pública. 6) Ação, sob o enfoque processual. Classificação.
Elementos. Condições. Cumulação. 7) Processo. Relação jurídica processual. Pressupostos processuais de
existência, validade e negativos. Atos processuais das partes, do magistrado e dos auxiliares da Justiça. Tempo,
lugar e forma dos atos processuais. Prazos processuais. Nulidades processuais. Comunicação dos atos
processuais. Formação, suspensão e extinção do processo. 8) Intervenientes na relação jurídica processual.
Partes. Prerrogativas da Fazenda Pública. Representação processual das pessoas jurídicas de direito público.
Deveres. Responsabilidade por dano processual. Substituição e sucessão das partes. Litisconsórcio. Assistência.
Intervenção de terceiros. Terceiros desinteressados no processo. Despesas, custas e multas processuais.
Magistrado; Ministério Público, como fiscal da lei e auxiliares da Justiça. Responsabilidades.9) Processo de
conhecimento. 9.1) Procedimento comum ordinário: Petição inicial. Citação. Efeitos. Despacho inicial. Respostas
do réu. Providências preliminares. Julgamento conforme o estado do processo. Provas. Teoria geral da provas.
Provas em espécie. Audiência de instrução e julgamento. Sentença. 9.2) Procedimento comum sumário. 9.3)
Procedimentos especiais do CPC e legislação extravagante (jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária) 10)
Recursos. Teoria geral dos recursos. Recursos em espécie. 11) Do processo nos Tribunais. Da ordem dos
processos nos Tribunais. Uniformização de jurisprudência. Declaração de inconstitucionalidade. A súmula
vinculante 10 do STF. Súmulas. 12) Coisa julgada. Formas de impugnação e desconstituição. 13) Súmula
vinculante. Conceito. Procedimento de edição. Procedimento de revisão. Efeitos. Reclamação 14) Homologação
de sentença estrangeira. Cabimento. Procedimento. 15) Cumprimento de título executivo judicial. Título
executivo judicial. Liquidação. Espécies de cumprimento e procedimento. Impugnação. Da viabilidade de manejo
da exceção de pré-executividade. 16) Processo de execução. Título executivo extrajudicial. Espécies e
procedimentos. Execução provisória. Procedimentos especiais no CPC e legislação extravagante. Defesas do
devedor e de terceiros na execução. 17) Execução contra a Fazenda Pública. Procedimento. Embargos.
Pagamento de obrigações de pequeno valor e precatórios. Sequestro. Intervenção Federal 18) Processo cautelar.
Teoria geral. Procedimento. Medidas cautelares nominadas e inominadas no CPC e legislação extravagante. 19)
Ações constitucionais. Rol. Procedimentos. 20) Ações imobiliárias. Decorrentes da locação. De natureza
possessória. De natureza petitória. Da ação de Usucapião 21) Ações de responsabilidade civil e a Fazenda
Pública. 22) Ações movidas por servidores públicos e complementação de aposentadoria e pensão. 23) Ações
visando o fornecimento de medicamentos. 24) Processo judicial tributário: Execução fiscal (Lei nº 6.830/80).
Ação anulatória de débito fiscal. Ação de repetição de indébito. Ação de consignação em pagamento. Ação
declaratória. Medida cautelar fiscal. Mandado de segurança. Da Ação popular. 25) Processo coletivo. Teoria geral.
Ações cabíveis. Procedimentos. DIREITO URBANÍSTICO E AMBIENTAL: 1) Planejamento urbanístico. 2)
Loteamento e parcelamento urbanístico. Parcelamentos irregulares e clandestinos. Formas de regularização. 3)
Restrições à propriedade privada: limitações administrativas, servidões administrativas e desapropriação. 4)
Instrumentos de controle urbanístico: licenciamento. Controle de edificações. 5) Estatuto das Cidades e
alterações posteriores. Função social da propriedade urbana. 6) Plano diretor municipal. 7) Zoneamento de uso e
ocupação do solo. Usos conformes, desconformes e proibidos. Lei de uso e ocupação do solo do município. 8) A
proteção do meio ambiente na Constituição Federal. Disposições gerais. Competências em matéria ambiental.
Função social da propriedade rural. Da ordem econômica. 9) Princípios gerais de direito ambiental. 10) Bens
ambientais. 11) Política Nacional do Meio Ambiente: Princípios. Objetivos. Instrumentos: padrões de qualidade,
zoneamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, revisão de atividades efetiva
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ou potencialmente poluidoras e criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Competências. Lei n°
6.938/81. 12) Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA: Estrutura, composição e competências. Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 13) Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC:
Objetivos. Estrutura. Composição. Criação, implantação e gestão de unidades de conservação. Categorias de
unidades de conservação. Populações tradicionais. Compensação ambiental. Lei n° 9.985/00. 14) Código
Florestal e respectiva regulamentação: Princípios gerais. Áreas de preservação permanente. Reserva legal. Lei n°
4.771/65 e alterações posteriores. Limitações ambientais do direito de propriedade. 15) Proteção dos
ecossistemas: Mata Atlântica, Floresta Amazônica. Concessões florestais. 16) Política Nacional de Recursos
Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: objetivos, diretrizes gerais, competências,
Comitês de Bacia Hidrográfica e cobrança pelo uso da água. 17) Saneamento. 18) Responsabilidade pelo dano
ambiental: Responsabilidade administrativa. Infrações e sanções administrativas ambientais. Responsabilidade
civil. Responsabilidade criminal. Lei n° 9.605/98 e alterações posteriores e respectiva regulamentação. 19)
Proteção do meio ambiente em juízo: Mandado de Segurança. Ação Civil Pública. Ação Popular. Desapropriação.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 1) Fundamentos da Previdência Social. 2) Risco Social – conceito, classificação,
contingências cobertas. 3) Proteção Social – poupança individual, mutualidades e seguro privado, assistência
privada e pública, seguro social e seguridade social. 4) Relação previdenciária – natureza jurídica, elementos,
sujeito, objeto, conteúdo e modo de formação. 5) Contribuição previdenciária – natureza jurídica, da União, das
empresas e dos segurados. 6) Evolução da previdência social no Brasil – caixas por empresas e filiação por
profissões, LOPS, INPS e SINPAS. Infortunística – noções fundamentais, conceito de acidente do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho. 7) Reparação do sinistro – teorias subjetiva, objetiva e social, procedimento
Municipal, custeio do seguro de acidente do trabalho. 8) Seguridade social na Constituição Federal – saúde,
previdência social e assistência social. Emenda Constitucional nº 20/98. 9) Regime Geral de Previdência Social.
Regimes Especiais – do servidor público Federal, Estadual e Municipal. DIREITO PENAL: Crimes Fiscais e
Crimes praticados por funcionários públicos, Punibilidade em Matéria Tributária. Decreto-Lei 201/67. LEIS
DIVERSAS: Estatuto do Advogado e Código de Ética e Disciplina. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do
Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Professor de História / Professor de Geografia / Professor de Ciências / Professor de Inglês
CONHECIMENTOS COMUNS PARA TODOS OS CARGOS DO QUADRO ACIMA


LÍNGUA PORTUGUESA (Gramática e Interpretação de Textos): Leitura, compreensão e interpretação

de textos de gêneros variados. Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados. Domínio da norma
padrão de português contemporâneo. Gêneros e tipologia textual. Estruturação do texto e dos parágrafos.
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação contextual
de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e
subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das
classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de Crase. Classes Gramaticais: (Substantivos; Artigos; Adjetivos; Pronomes; Numerais; Verbos;
Advérbios; Preposições; Conjunções e Interjeições); masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo e
aumentativo. Relação sintático-semântica. Coesão e coerência.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva,

argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e
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figuras. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais:
Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras
planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória. Geometria sólida: prismas e
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e
igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença.


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas.


CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Sistema Operacional: Linux, Windows e MacOS. Software:

Softwares de sistema, software de aplicativo, programas, tipos de programas, instalação, desinstalação,
utilização. Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Access. Editores de Texto. Editores de Planilha. Navegadores
(Browser): Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome. Teclas de Atalho. Editores de Apresentação. Correio
Eletrônico. Segurança da Informação: antivírus. Internet e navegação. Hardware: Dispositivos de Entrada e
Saída, componentes internos, dispositivos de armazenamento. Redes de Computadores. Windows Explorer.
Sistema Binário. Linguagens de Programação: Python, C#, C++, Java. Extensão de Arquivo. Painel de Controle.
Tecnologia da Informação: Convergência Tecnológica, sociedade da informação. Banco de Dados: Organização,
construção, análise, SQL, MySQL, Oracle.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DOS CARGOS SUPRACITADOS NO QUADRO ANTERIOR


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE HISTÓRIA: HISTÓRIA GERAL: A economia da

antiguidade oriental: Aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais das civilizações egípcia e mesopotâmica;
As civilizações da antiguidade clássica: aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais; A formação da
sociedade medieval: as invasões bárbaras e suas consequências, a economia e a sociedade feudais; O papel da
igreja nessa sociedade; as civilizações bizantina e muçulmana; a decadência do feudalismo; O renascimento e
sua manifestações nas artes e nas ciências; A ilustração; as reformas religiosas do século XVII; A expansão
marítima-comercial e a posse da América pelos europeus; A ação colonizadora das nações europeias nesse
continente; a formação do Estado moderno e o absolutismo; Os fundamentos do iluminismo e as revoluções
burguesas na Inglaterra e na França; As etapas da revolução francesa e o governo de Napoleão Bonaparte; O
processo de independência das colônias europeus da América; Os problemas enfrentados pelas nações
americanas no Século XIX; A guerra da sucessão; os avanços da ciência e da tecnologia e a revolução industrial;
consequência sociais e políticas; A burguesia industrial e o proletariado; A expansão do capitalismo europeu na
Ásia e África; A concordância imperialista, a questão do nacionalismo e a guerra de 1914-18; As ideias socialistas
e a revolução de 1917 na Rússia; O fascismo, o nazismo e a segunda guerra mundial; A descolonização na África
e Ásia; A Revolução Chinesa e o desenvolvimento do Japão; Conflitos e contradições na segunda metade do
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século XX; A norma ordem mundial; as diversas manifestações culturais do século XX. HISTÓRIA DO BRASIL:
Características da organização econômica e social dos povos que viviam no Brasil antes da chegada do europeu;
os fundamentos da colonização portuguesa; as formas do controle administrativo adotadas na colônia por
Portugal; As disputas entre as metrópoles europeias e a presença holandesa no Nordeste; A penetração nos
sertões pela pecuária e a procura por metais preciosos; a importância da mineração no século XVIII; As
manifestações culturais no Brasil colônia; As crise no sistema colonial e os movimentos precursores da
independência; a decadência da mineração e a inconfidência mineira de 1789; A conjuração baiana de 1798; O
processo da independência: transferência do governo português para o Brasil; Revolução pernambucano da
1817; Reflexo no Brasil da revolução de 1820 em Portugal; A independência do Brasil; O primeiro reinado;
situação econômica, crises políticas e revoltas internas; Política externa; A instabilidade do período regência e as
diversas revoltas desse período; O Segundo Reinado: A expansão da lavoura cafeeira e sua consequência,
política interna e externa; Atuação do Brasil na região platina; O longo processo de abolição da escravatura, a
crise da monarquia e a proclamação de republica; A cultura brasileira no século XIX; O período Getulista; O
Estado Novo e os reflexos da Segunda Guerra mundial no Brasil; Característica da republica brasileira no período
de 1946 a 1964; Brasil na República Velha (Revolução Federativa, política dos governadores, coronelismo, café,
industrialização, movimento operário; Revolta da Vacina, guerra de Canudos, guerra do Contestado, movimento
tenentista, Revolução de 1930, período Vargas, Estado Novo). Os fundamentos do populismo e os principais
aspectos da crise de 1964; A Republica autoritária de 1964 a 1985 e chamado Milagre Econômico; A luta pela
abertura política e a Republica Brasileira hoje; A cultura brasileira no século XIX. Regime e Estatuto de
Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE GEOGRAFIA: UNIVERSO, SISTEMA SOLAR E

PLANETA TERRA: Elementos de Astronomia: formação do Universo; classificação dos astros; planeta Terra
(características e movimentos). Orientação: formas de orientação; pontos de orientação; coordenadas
geográficas; cartografia. Formação e Constituição da Terra: estrutura interna; crosta terrestre; rochas; solo;
formas de relevo; agentes modificadores do relevo (forças internas e forças externas); relevo submarino. Águas:
oceanos e mares; correntes marinhas; águas continentais. Atmosfera e Clima: camadas da atmosfera;
composição do ar; tempo e clima; tipos climáticos. Formações Vegetais: climas e paisagens vegetais; formações
arbóreas; formações campestres; formações desérticas; formações de alagadiços. Demografia: características da
população mundial; população absoluta e relativa; estrutura etária; população e atividades econômicas;
movimentos populacionais; urbanização. Recursos Naturais: recursos renováveis e não-renováveis; agricultura e
sistemas agrícolas; pecuária (criação extensiva e intensiva, tipos de gado); fontes de energia; indústria (tipos,
distribuição, efeitos na organização do espaço); comércio; transportes; comunicações. GEOGRAFIA DO BRASIL –
Organização do Espaço Brasileiro: formação do território; o Brasil na América do Sul; elementos naturais;
sociedade e economia (subdesenvolvimento, industrialização, urbanização). População Brasileira: elementos
formadores; migrações; concentrações populacionais. Região Norte: aspectos naturais; ocupação; população;
atividades econômicas; transportes. Região Centro-Oeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades
econômicas; transportes. Região Nordeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas;
transportes. Região Sudeste: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes.
Região Sul: aspectos naturais; ocupação; população; atividades econômicas; transportes. GEOGRAFIA DOS
CONTINENTES: formação do Espaço Mundial: evolução do capitalismo; características dos países desenvolvidos
e dos países subdesenvolvidos; divisão internacional do trabalho. b) América: localização; origem dos primeiros
habitantes; tipos de colonização; população e urbanização; aspectos físicos (unidades de relevo, águas
continentais, tipos climáticos, paisagens vegetais); blocos regionais de integração. América Anglo-Saxônica:
Estados Unidos (território, população, atividades econômicas); Canadá (território, população, atividades
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econômicas). América Latina: México (território, população, atividades econômicas); América Central (divisão,
países, população, atividades econômicas); Guianas (países, população, atividades econômicas); América Andina
(países, população, atividades econômicas); América Platina (países, população, atividades econômicas). Europa:
quadro político-econômico atual; União Europeia; aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação);
sociedade (população, composição étnica, urbanização); economia (agropecuária, recursos minerais, indústria,
comércio, transportes); países; Rússia (formação e desagregação da URSS, aspectos naturais, populacionais e
econômicos). Ásia: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); sociedade (população, composição
étnica, religiosa, urbanização); Japão (aspectos naturais, populacionais e econômicos); China (aspectos
históricos, naturais, populacionais e econômicos); “tigres” asiáticos; Mundo Indiano (aspectos históricos,
naturais, populacionais e econômicos); Oriente Médio (aspectos históricos, naturais, populacionais, econômicos,
conflitos). África: aspectos físicos (relevo, hidrografia, clima, vegetação); colonialismo e descolonização;
sociedade (população, composição étnica, religiosa, urbanização, conflitos). Oceania: aspectos físicos (relevo,
hidrografia, clima, vegetação); colonização, povoamento e descolonização; sociedade (população, composição
étnica, urbanização). Regiões Polares: Ártico (aspectos físicos, populacionais e econômicos); Antártida (aspectos
físicos, potencial econômico. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei
Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Terra e Universo: formação do

universo: Teoria do Big Bang. Principais características dos planetas do Sistema Solar, assim como outros astros:
cometas, estrelas cadentes e satélites naturais. Fases da lua e sua importância atual e para os povos antigos.
Estrelas e Constelações. Astros: lua, sol, estrelas, planetas, estrelas cadentes. Modelos Heliocêntrico e
Geocêntrico para o Sistema Solar (posição do sol). Principais características físicas e composição da Terra,
dimensões , formatos e camadas. Fenômenos naturais: terremotos e vulcões. Formação do solo pela ação de
intemperismo. Seres Vivos e Ambientes: Tipos de consumidores em cadeiras e teias alimentares, os produtores e
a relação de dependência entre todos os seres vivos e as diferentes formas de obtenção de energia. Importância
da relação entre fatores físicos como luz, calor, água e solo para manter a vida no planeta. AS INTERAÇÕES
ENTRE OS SERES VIVOS Comportamentos individuais e coletivos voltados para preservação do meio ambiente.
Causas/consequências de problemas ambientais. Importância da produção e do destino adequado do lixo para
preservação da saúde individual e coletiva. OS SERES VIVOS. Reprodução sexual e assexual. Organismos quanto
à sua estrutura, relação com água e busca de alimentos, reprodução e crescimento, associados ao modo de vida
e aos ambientes que habitam, processos adaptativos ao longo do tempo geológico. Diversidade as adaptações
dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. Trocas gasosas entre os organismos vivos e a atmosfera. Formas
de respiração entre animais aquáticos, animais terrestres e as plantas. Reprodução como forma de continuidade
da espécie no ambiente. VIDA E AMBIENTE: Órgãos e sistema do corpo humano e suas funções. SER HUMANO
E SAÚDE - Conceitos básicos de genética. Vida e ambiente - A matéria - Mudanças do estado físico da matéria Tipos de misturas - Estado dos Átomos - Tabela periódica - Ligações químicas. Matéria e Energia - Reações
químicas - Equações químicas - Ciclos biogeoquímicos. Energia e conservação de energia. Calor e temperatura.
Eletrostática. Eletrodinâmica / consumo de energia elétrica. Magnetismo. Eletromagnetismo. Elementos de uma
onda. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Som, ondas sonoras. Luz (conceitos, fenômenos e
instrumentos óticos). Cinemática (conceitos, velocidade e aceleração). Dinâmica (Forças, Leis de Newton).
Energia Mecânica. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE INGLÊS: Text (Comprehension and

Interpretation) II Grammar: articles; nouns; adjectives; numbers; dates; all pronouns; quantifiers;
first/second/third conditionals; comparisons; prepositions; conjuctions; all verb tenses, to be/there to be; verbs
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with two objects, regular/irregular verbs; verbs: do/make; lie/lay; modal verbs; imperative; verbs followed by
gerund and/or infinitive; too/enough; whether/if; question tags; passive voice; adverbs of manner;
direct/reported speech; additions to remarks; question words; linking words; time clauses and/or every content
related to secondary school. An essay of 20 to 25 (in English) will be required. Regime e Estatuto de Servidores
Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Professor de Português


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica dedutiva,

argumentativa e quantitativa. Lógica matemática qualitativa, sequências lógicas envolvendo números, letras e
figuras. Conjunto dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: divisibilidade; máximo divisor comum; mínimo múltiplo comum. Números
fracionários: operações com números fracionários; resoluções de problemas. Frações e números decimais:
Operações com números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras
planas (triângulos, quadriláteros, círculos e polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos:
Operações e resoluções de problemas. Conjunto dos números racionais: Resolução de equações do 1º grau.
Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das proporções. Divisão proporcional. Média
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem, juros simples e
montante. Conjunto dos números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de
equações do 1º grau com duas incógnitas. Equações do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e
trigonométricas nos triângulos retângulos: aplicação do teorema de Pitágoras. Funções: Função do 1º grau.
Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise Combinatória. Geometria sólida: prismas e
pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes. Conjuntos: As relações de pertinência; Inclusão e
igualdade; Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença.


CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Sistema Operacional: Linux, Windows e MacOS. Software:

Softwares de sistema, software de aplicativo, programas, tipos de programas, instalação, desinstalação,
utilização. Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Access. Editores de Texto. Editores de Planilha. Navegadores
(Browser): Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome. Teclas de Atalho. Editores de Apresentação. Correio
Eletrônico. Segurança da Informação: antivírus. Internet e navegação. Hardware: Dispositivos de Entrada e
Saída, componentes internos, dispositivos de armazenamento. Redes de Computadores. Windows Explorer.
Sistema Binário. Linguagens de Programação: Python, C#, C++, Java. Extensão de Arquivo. Painel de Controle.
Tecnologia da Informação: Convergência Tecnológica, sociedade da informação. Banco de Dados: Organização,
construção, análise, SQL, MySQL, Oracle.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE PORTUGUÊS: Gêneros textuais e suas

características: Artigo de Opinião, Editorial, Crônica, Carta de leitor, Poema. Análise textual: Leitura,
interpretação e compreensão de texto, tipos de argumentos, tema, tese, estratégias de argumentação,
elementos articuladores e modalizadores, finalidade do texto, tipologia textual. Funções da linguagem. Relações
de intertextualidade, interdiscursividade e paráfrase. Informações implícitas e explícitas. Pressuposto e
subentendido. Níveis de linguagem. Figuras de Linguagem. Coesão/Coerência. Relação de sentido, sinonímia,
antonímia, hiperonímia. Efeitos de sentido pelo uso de elementos lexicais, gramaticais e semióticos. Relações
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lógico-discursivas. Fonética e Fonologia. Ortografia. Pontuação. Acentuação gráfica. Morfologia (Classes de
Palavras e Formação de Palavras). Sintaxe. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Variação
linguística. Linguagem verbal e não verbal. Texto literário e não literário. Elementos da narrativa. Tipos de
discurso. Literatura brasileira. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei
Orgânica do Município de Ribeira do Pombal.
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Professor de Matemática


LÍNGUA PORTUGUESA (Gramática e Interpretação de Textos): Leitura, compreensão e interpretação

de textos de gêneros variados. Estabelecer relações entre sequência de fatos ilustrados. Domínio da norma
padrão de português contemporâneo. Gêneros e tipologia textual. Estruturação do texto e dos parágrafos.
Articulação do texto: pronomes e expressões referenciais, nexos, operadores sequenciais. Significação contextual
de palavras e expressões. Equivalência e transformação de estruturas. Sintaxe: processos de coordenação e
subordinação. Emprego de tempos e modos verbais. Pontuação. Estrutura e formação de palavras. Funções das
classes de palavras. Flexão nominal e verbal. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de Crase. Classes Gramaticais: (Substantivos; Artigos; Adjetivos; Pronomes; Numerais; Verbos;
Advérbios; Preposições; Conjunções e Interjeições); masculino e feminino, antônimo e sinônimo, diminutivo e
aumentativo. Relação sintático-semântica. Coesão e coerência.


CONHECIMENTOS GERAIS: Atualidades em geral a nível Nacional e Internacional. O Estado da Bahia e o

Município de Ribeira do Pombal. Aspectos Históricos e Econômicos. Emancipação Política. Administração
Municipal. Poder Legislativo e Executivo. Personalidades do Município. Localização. Limites. Recursos Naturais.
Clima. Relevo. Vegetação. Ocorrências Minerais. Agricultura. Manifestações Religiosas e Folclóricas.


CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA: Sistema Operacional: Linux, Windows e MacOS. Software:

Softwares de sistema, software de aplicativo, programas, tipos de programas, instalação, desinstalação,
utilização. Pacote Office: Word, Excel, Power Point, Access. Editores de Texto. Editores de Planilha. Navegadores
(Browser): Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome. Teclas de Atalho. Editores de Apresentação. Correio
Eletrônico. Segurança da Informação: antivírus. Internet e navegação. Hardware: Dispositivos de Entrada e
Saída, componentes internos, dispositivos de armazenamento. Redes de Computadores. Windows Explorer.
Sistema Binário. Linguagens de Programação: Python, C#, C++, Java. Extensão de Arquivo. Painel de Controle.
Tecnologia da Informação: Convergência Tecnológica, sociedade da informação. Banco de Dados: Organização,
construção, análise, SQL, MySQL, Oracle.


CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Números e operações:

números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos: operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação). Múltiplos, divisores, números primos. Porcentagem aplicação e resolução de
problemas. Procedimentos de cálculo: exato, aproximado e escrito. Álgebra: Termo Algébrico, Monômios e suas
operações, Polinômios e suas operações, Frações Algébricas; Equações de 1º e 2º graus; funções elementares,
suas representações gráficas e aplicações: lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas
(seno, cosseno e tangente); progressões aritméticas e geométricas; matrizes, sistemas lineares e aplicações na
informática; proporcionalidade: razão, proporção, regra de três; juros simples e compostos, aplicação e
resolução de problemas. Espaço e forma: Geometria plana; Geometria espacial. Geometria métrica; Geometria
analítica no plano: reta e circunferência. Grandezas e Medidas: Noções de medidas. Sistemas de medidas:
unidades de medidas, medida padrão, instrumentos de medida. Comprimento da circunferência. Cálculo de
perímetro e de áreas de superfícies planas e de volumes de sólidos geométricos. Tratamento da informação:
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Fundamentos da estatística; análise combinatória e probabilidade; leitura e interpretação de dados em tabelas e
gráficos. Tendências em Educação Matemáticas (resolução de

problemas, modelagem matemática,

etnomatemática, história da matemática e mídias tecnológicas). O ensino de Matemática na Base Nacional
Comum Curricular. Regime e Estatuto de Servidores Públicos do Município de Ribeira do Pombal. Lei Orgânica do
Município de Ribeira do Pombal.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS


PSICÓLOGO: Desenvolver diagnóstico organizacional e psicossocial no setor em que atua visando identificar

necessidades e usuários alvos de sua atuação; Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias
de intervenções psicossociais diversas, a partir das necessidades e usuários identificados; Participar de equipes
multidisciplinares e programas de ação comunitária visando a construção de ações integradas voltadas a prevenção e/ou
reabilitação de pessoas com distúrbios do comportamento; Desenvolver ações de pesquisas e aplicações práticas da
psicologia no âmbito da saúde, educação, trabalho, social e demais áreas do comportamento humano; Desenvolver
outras atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e valorização do
homem; Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos,
grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticam e avaliam distúrbios
emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante
o processo de tratamento ou cura; Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornandoos conscientes; Reunir, interpretar e aplicar dados científicos relativos ao comportamento humano e aos mecanismos
mentais; Fazer observações, exames e experiências para medir certas capacidades físicas e mentais; Analisar os efeitos
da hereditariedade e do ambiente, a vinculação com grupos sociais e outros fatores sobre a mentalidade e o
comportamento do indivíduo; Definir e avaliar características afetivas, intelectuais, sensoriais e motoras para orientação,
seleção e treinamento; Planejar e executar planos e programas, visando estimular uma maior produtividade no trabalho,
realização e satisfação pessoal, envolvendo indivíduos e grupos; Orientar e encaminhar indivíduos para atendimento
curativo e/ou preventivo, no âmbito da saúde mental; Orientar pais e responsáveis, sobre processos de integração em
unidades sociais e programas de atendimento específico, de crianças e adolescentes; Planejar e coordenar grupos
operativos entre funcionários e/ ou comunidade, visando a resolução de problemas referentes ao convívio sócio-cultural;
Avaliar crianças, através da aplicação de testes psicológicos de inteligência, maturidade psicomotora, sensório-motor,
bem como testes informais utilizando-se de entrevista operativa centrada na aprendizagem, diagnóstico operatório,
aquisição da linguagem escrita e provas acadêmicas, conforme encaminhamento; Orientar pais e professores sobre
processos de integração de crianças em salas de aulas, escolas especiais e outros; Acompanhar o desenvolvimento dos
trabalhos dos professores junto as crianças, através de orientações, visando a melhoria da qualidade do ensino especial;
Elaborar e executar planos e programas de trabalho referentes à educação especial, através de levantamentos de
necessidades, pesquisas e outros; Realizar ações de promoção ao desenvolvimento e acompanhamento de equipes;
Realizar intervenção em situações de conflitos no trabalho; Aplicar métodos e técnicas psicológicas, como testes, provas,
entrevistas, jogos e dinâmicas de grupo; Assessorar as diversas Secretarias para facilitar processos de grupo e
desenvolvimento de lideranças para o trabalho; Planejar, desenvolver e avaliar ações destinadas a facilitar as relações
trabalhistas, produtivas e de promoção da satisfação de indivíduos e grupos no âmbito organizacional;

Propor o

desenvolvimento de ações voltadas para a criatividade, auto-estima e motivação do usuário; Atuação em equipe
multidisciplinar e/ou interdisciplinar para elaborar, implementar, desenvolver e avaliar de programas e políticas de
desenvolvimento de recursos humanos; Participar em recrutamento e seleção de pessoal; Participar em programas e
atividades de saúde e segurança no trabalho, saúde mental do trabalhador e qualidade de vida no trabalho; Realizar
pesquisas relacionadas à Psicologia Organizacional e do Trabalho; Participar de processos de desligamento de pessoal e
programas de preparação para aposentadoria; Cooperar em projetos de ergonomia (máquinas e equipamentos de
trabalho); Realizar avaliação psicológica em candidatos ao ingresso no quadro de pessoal da Prefeitura por meio de
concurso público, bem como em servidores, utilizando instrumentos e técnicas específicas; Elaborar laudos psicológicos
de candidatos e servidores, envolvendo diagnósticos e prognósticos, sugerindo avaliações complementares e
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psiquiátricas, com a finalidade de informar sobre as condições psicológicas; Realizar o encaminhamento de candidatos e
servidores a instituições especializadas, indicando as necessidades terapêuticas, quando necessário; Emitir diagnósticos
da capacidade laborativa residual de servidores, analisando em conjunto com profissionais da equipe multidisciplinar, os
indicadores necessários à readaptação, recapacitação funcional, bem como indicar as funções compatíveis com as
condições do servidor a ser reabilitado; Realizar ações preventivas na área da saúde do servidor; Realizar avaliação,
orientação, encaminhamento e acompanhamento de servidores, com problemas referentes à ingestão de álcool e outras
drogas; Elaborar análise profissiográfica de funções do quadro da Prefeitura, determinando os requisitos psicológicos
necessários para as mesmas; Elaborar e emitir laudos, atestados e pareceres mediante necessidade do indivíduo e/ou
da organização; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Desempenhar outras atividades
correlatas.



ASSISTENTE SOCIAL: Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo,

identificando as necessidades e ofertando orientações a indivíduos e famílias, fundamentados em pressupostos teóricometodológicos, Éticos-políticos e legais; articular serviços e recursos para atendimento, encaminhamento e
acompanhamento das famílias e indivíduos; trabalhar em equipe multidisciplinar; produzir relatórios e documentos
necessários ao serviço e demais instrumentos técnicos-operativos; realizar monitoramento e avaliação do serviço;
desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexo e participação que visem o fortalecimento familiar e a
convivência comunitária.


AUDITOR FISCAL: Executar atividades de fiscalização tributária fazendária; controlar tarefas relativas a tributação,

fiscalização e arrecadação; examinar e analisar livros fiscais e contábeis, notas fiscais, faturas, balanços e outros
documentos dos contribuintes; expedir notificação, autos de infração e lançamentos previstos em leis, regulamentos e
no código tributário municipal; instruir processos tributários, efetuando levantamentos físicos e diligências; orientar e
fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes ‡s obras públicas e particulares e ‡s posturas
municipais; colaborar com as cobranças da Secretaria de Fazenda, em razão de obras públicas executadas; visitar
estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços com a finalidade de fiscalização do pagamento das
taxas e impostos municipais; manter atualizado o cadastro econômico de contribuintes municipais; verificar a legislação
fazendo uso nas situações pertinentes; emitir guias para o recolhimento das contribuições, junto ao órgão municipal ou
instituições financeiras; elaborar relatório de vistoria; executar trabalhos de fiscalização no campo da higiene pública e
sanitária; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras tarefas correlatas.



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Auxiliar o profissional da área de educação tomando todos os cuidados com

as crianças no recinto da creche; Executar procedimentos de higiene como: banho, limpeza das partes íntimas após as
necessidades fisiológicas, cuidados com os cabelos, ouvidos, olhos e a escovação dos dentes; Executar sob a
coordenação e juntamente coo profissional da educação, atividade de lazer e recreativos observando as orientações dos
padrões didáticos e de segurança; Alimentar as crianças sob observação e coordenação do profissional da educação
seguindo todos os procedimentos definidos durante o treinamento recebido. Executar serviços tais como: digitação,
atendimento ao público e monitoria nos pátios e recintos dentro da creche. Cuidar e zelar pelo patrimônio da creche,
fazendo serviços como: limpeza e cuidados higiênicos com o ambiente, controle de acesso ao estabelecimento.


ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS: Solicitar, conferir e organizar a documentação funcional dos servidores,

desde a admissão até o desligamento, mantendo atualizados os respectivos assentamentos funcionais; Controlar os
processos de progressão funcional e salarial, férias, licenças, atestados e demais direitos, deveres e documentos dos
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servidores da Prefeitura Municipal; Preparar os atos de nomeação, posse, exoneração, licenças e afastamentos, férias e
demais atos funcionais dos servidores, conforme o caso, enviando-os para publicação legal, além de lavrar certidões e
declarações funcionais; Preparar e encaminhar aos órgãos necessários a documentação dos servidores para afastamento
por problemas de saúde; Efetuar o controle de registro de ponto, de compensação de horas e realização de horas
extras, Além de solicitar a execução de todas as obrigações trabalhistas, estatutárias e da saúde dos servidores e/ou
estagiários; Encaminhar a documentação e as informações cadastrais, funcionais, previdenciárias e salariais dos
servidores e estagiários aos órgãos municipais, estaduais e federais sempre que necessário; Auxiliar os serviços de
elaboração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal, atestando sua regular liquidação ou informando a
necessidade de alterações ou correções; Aplicar e fazer aplicar a legislação relativa aos servidores públicos, prestando
esclarecimentos quando solicitado e realizar outras tarefas correlatas ao cargo por inciativa própria ou que lhe forem
atribuídas por superior.



COORDENADOR PEDAGÓGICO: Garantir a realização semanal do horário de trabalho pedagógico coletivo;

Organizar encontros de docentes por área e por série; Dar atendimento individual aos professores; Fornecer base
teórica para nortear a reflexão sobre as práticas; Conhecer o desempenho da escola em avaliações externas; Conferir se
as classes estão organizadas e limpas antes das aulas; Fiscalizar a entrada e a saída de alunos; Visitar empresas do
entorno para fechar parcerias; Substituir professores que faltam; Cuidar de questões administrativas, financeiras e
burocracias em geral; Participar de todas as atividades realizadas pela Unidade Escolar; Cumprir os horários de chegada
e saída estabelecidos pela Unidade Escolar; Comparecer às reuniões convocadas pela Secretaria Municipal de Educação
e ou Direção Escolar; Manter conduta, dentro e fora do estabelecimento de ensino, compatível com a função; Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.



EDUCADOR FÍSICO: Melhorar a qualidade de vida da população, a redução dos agravos e dos danos decorrentes

das doenças não transmissíveis, que favoreçam a redução do consumo de medicamentos, que favoreçam a formação de
redes de suporte social e que possibilitem a participação ativa dos usuários na elaboração de diferentes projetos
terapêuticos. Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade. Veicular informações que visam à
prevenção, a minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado. Incentivar a
criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por
meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais. Proporcionar Educação Permanente em
Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as Equipes de Saúde da Família, sob a forma de
coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em
serviço, dentro de um processo de Educação Permanente. Articular ações, de forma integrada às Equipes de Saúde da
Família, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública.
Contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão
social e combate à violência. Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o
desenvolvimento do trabalho em práticas corporais, em conjunto com as Equipes de Saúde da Família. Capacitar os
profissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde, para atuarem como facilitadores/monitores no
desenvolvimento das Atividades Físicas/Práticas Corporais. Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as
atividades desenvolvidas pelas Equipes de Saúde da Família na comunidade. Promover ações ligadas à Atividade
Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território, escolas, creches, etc. Articular
parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as Equipes de Saúde da Família e a população, visando ao
melhor uso dos espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais. Promover
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eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da
população. Comunicar imediatamente a chefia qualquer tipo de acidente de trabalho. Dirigir veículo ou moto de acordo
com a necessidade do serviço (quando possuir habilitação). Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
superior imediato.



FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO: Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e

mistura; Subministrar produtos médicos e cirúrgicos conforme prescrição medica; Selecionar produtos farmacêuticos e
criar ou aprimorar critérios e sistemas de dispensação; Avaliar prescrição e indicar medicamento conforme diagnóstico
profissional; Dispensar fármacos instruindo o usuário quanto ao período de tratamento e posologia adequada; Instruir
sobre medicamentos genéricos, conforme necessário; Pesquisar e avaliar eficácia de tratamento; Produzir
medicamentos, alimentos, cosméticos, insumos, imunobiológicos, domissanitários e correlatos; Definir especificações
técnicas de matéria- prima, embalagem, materiais, equipamentos e instalações; Selecionar e/ou qualificar fornecedores;
Opinar na aquisição de fármacos; Estabelecer e programar procedimentos de produção e manipulação; Controlar
dispensação de psicotrópicos e demais fármacos de uso controlado; Analisar produtos farmacêuticos acabados e em
fase de elaboração, ou seus insumos verificando qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; Realizar
estudos, análises e testes com plantas medicinais; Efetuar análise bromatológica de alimentos, controle de qualidade,
pureza, conservação e homogeneidade; Fazer manipulação, análises, estudos de reações e balanceamento de fórmulas
de cosméticos; Administrar estoque de medicamentos observando condições de armazenagem e prazo de validade;
Coordenar política de medicamento e de serviços farmacológicos; Participar na elaboração de políticas de fármacos
propondo protocolos de tratamento e normatização para o uso de medicamentos; Planejar, implementar e coordenar
ações de assistência farmacêutica; Elaborar e coordenar ações de fármaco-vigilância; Participar de ações de vigilância
epidemiológica; Fiscalizar estabelecimentos, produtos e serviços; Instituir normas de fiscalização e orientar quanto ao
cumprimento da legislação atinente à matéria; Inspecionar estabelecimentos, produtos e serviços, emitindo parecer em
processos de alvará de funcionamento; Assistir a Municipalidade em assuntos atinentes à sua especialidade;
Desempenhar outras atividades correlatas.



FISCAL DE MEIO AMBIENTE: Exercer ação fiscalizadora externa, observando as normas de proteção ambienta

contidas em leis ou em regulamentos específicos; Promover o desenvolvimento das ações de controle, fiscalização e
monitoramento das unidades de conservação e sua zona de amortecimento, de modo a prevenir e minimizar impactos
ambientais; Fiscalizar as atividades, sistemas e processos produtivos, acompanhando e monitorando as atividades
efetivas ou potencialmente poluidoras, causadoras de degradação ou promotoras de distúrbios, além das que utilizam
bens naturais dentro das unidades de conservação; Assegurar a integridade das unidades de conservação e seis
recursos naturais, bem como de suas zonas de amortecimento; Proteger e zelar pela infraestrutura das unidades de
conservação; Corrigir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa;
Verificar as violações às normas sobre poluição sonora, como uso de buzinas, casa de disco, clubes, boates, discotecas,
alto-falantes, bandas de músicas, entre outras; Inspecionar guias de trânsito para transporte de madeira, caibro, lenha,
carvão, areia e qualquer outro produto extrativo, examinando-as nos termos das leis e regulamentos que defendem o
patrimônio ambiental; para verificar a origem dos mesmos e apreendê-los quando encontrados em situação irregular;
Emitir pareceres em processos de concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades real ou
potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais; Acompanhar a conservação dos rios, flora e fauna
de parques e reservas florestais do Município, controlando as ações desenvolvidas e/ou verificando o andamento de
práticas, para comprovar o cumprimento das instruções técnicas e de proteção ambiental; Organizar coletâneas de
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pareceres, decisões e documentos concernentes à interpretação da legislação com relação ao meio ambiente; Instaurar
processos por infração verificada pessoalmente; Participar de sindicâncias especiais para instauração de processos ou
apuração de denúncias e reclamações; Contatar, quando necessário, outros órgãos públicos, comunicando a emergência
e solicitando socorro; Articular-se com fiscais de outras áreas, bem como as forças de policiamento, sempre que
necessário; Redigir memorandos, ofícios, relatórios e demais documentos relativos aos serviços de fiscalização
executados; Formular críticas e propor sugestões que visem aprimorar e agilizar os trabalhos de fiscalização, tornandoos mais eficazes; Realizar plantões fiscais e emitir relatórios sobre os resultados das fiscalizações efetuados; Efetuar
plantões noturnos, quando necessário; Conduzir veículo oficial para fiscalizar, inspecionar, diligenciar e executar
atividades afins às do cargo; Participar quando designado, como gestor ou fiscal de contratos, na sua área de atuação;
Atuar como preposto, quando designado; Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à
sua área de atuação; 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 e auxiliar, realizando-as em
serviço ou ministrando 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 Administração Direta e outros órgãos
e 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; Executar outras tarefas da mesma
natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo ou ambiente organizacional.



FISCAL DE POSTURA: Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas municipais e da

legislação urbanística; fiscalizar o cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, posturas municipais,
código de obras ou lei correlata; coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da
fiscalização externa; emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando
formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável
à realização de diligências ou inspeções; auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização; manter a chefia
permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a emissão de relatórios periódicos de
atividades; a fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município mediante convênios,
relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de
posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia administrativa; solicitar, à
Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; desempenhar
outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal.



ENGENHEIRO CIVIL: Supervisionar, coordenar e dar orientação técnica; elaborar estudos, planejamentos,

projetos e especificações em geral de obras, estruturas, transporte, exploração de recursos naturais. Realizar estudos de
viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria. Realizar vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento, laudo e parecer técnico. Desempenhar atividades de análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica.
Elaborar orçamentos. Realizar atividades de padronização, mensuração, e controle de qualidade. Executar e fiscalizar
obras e serviços técnicos; conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção. Elaborar
projetos, assessorando e supervisionando a sua realização. Orientar e controlar processo de produção ou serviço de
manutenção. Projetar obras, instalações e sistemas. Pesquisar e elaborar processos. Estudar e estabelecer métodos de
utilização eficaz e econômica de materiais e equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal. Utilizar recursos de
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informática. Participar de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior hierárquico;
Obedecer às normas de segurança; Executar outras atividades afins ao seu cargo e setor de trabalho, a partir das
necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata; Operar
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades;
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho sob sua
responsabilidade.



FISIOTERAPEUTA: Realizar a avaliação físico-funcional, através de metodologia e técnicas fisioterápicas, com o

objetivo de detectar desvios físicos funcionais; Diagnosticar o estado de saúde de doentes e acidentados a fim de
identificar o nível de de motricidade e capacidade funcional dos órgãos afetados; Avaliar funções percepto-cognitivas,
neuro-psicomotor, neuro-músculo-esqueléticas, sensibilidade, condições dolorosas, motricidade geral (postura, marcha,
equilíbrio), habilidades motoras, alterações posturais, manuais, órteses, próteses e adaptações, cardio-pulmonares e
urológicas Prescrever, fundamentando-se na avaliação físico-funcional, técnicas próprias da Fisioterapia, usando a ação
isolada ou conjunta de fontes geradoras termoterápicas, erioterápicas, fototerápicas, eletroterápicas, sonidoterápicas e
aeroterápicas, bem como agentes cinésio-mecano-terápicos e outros; Planejar, executar, acompanhar, orientar com
exercícios e avaliar o tratamento específico no sentido de reduzir ao mínimo as conseqüências da doença; Diagnosticar e
prognosticar situações de risco a saúde em situações que envolvam a sua formação; Traçar plano e preparar ambiente
terapêutico, indicar conduta terapêutica, prescrever e adaptar atividades; 8. Estimular o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) normal e cognição; Reeducar postura dos pacientes e prescrever órteses, próteses e adaptações,
monitorando a evolução terapêutica; Proceder à reabilitação das funções percepto-cognitivas, sensório-motoras,
neuromúsculoesqueléticas e locomotoras; Aplicar procedimentos de habilitação pós-cirúrgico, oncológicos, intensivistas,
dermatofuncional, cárdio-pulmonar, urológicos, pré e pós-parto, de fisioterapia respiratória e motora. Ensinar técnicas de
autonomia e independência em atividades de vida diária (AVD), de autonomia e independência em atividades de vida
prática (AVP) de autonomia e independência em atividades de vida de trabalho (AVT), de autonomia e independência
em atividades de vida de lazer (AVL). Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, realizando visitas
médicas; discussão de casos; reuniões administrativas; visitas domiciliares e outras; Planejar e executar tratamentos de
afecções, utilizando-se de meios físicos especiais para reduzir ao mínimo as conseqüências das doenças buscando
proporcionar maior motricidade e conforto físico ao paciente; Atender amputados, preparando o coto e fazendo
treinamento com prótese, para possibilitar a movimentação ativa e independente dos pacientes; Orientar a prática de
exercícios corretivos, conduzindo o paciente em exercícios voltados à correções de desvios posturais e estimulação a
expansão respiratória e a circulação sangüínea; Ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pósparto, fazendo demonstrações e orientando a parturiente a fim de facilitar o trabalho de parto e a recuperação no
puerpério; Orientar técnicas de relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas neuro-psíquicos,
treinando-os de forma a reduzir a agressividade e estimular a sociabilidade; Supervisionar e avaliar atividades do
pessoal auxiliar e de fisioterapia, orientando-os na execução das tarefas; Controlar o registro de dados, observando as
anotações das aplicações e tratamentos realizados, para elaborar boletins estatísticos; Coordenar e acompanhar
programas para o desenvolvimento do educando na escola regular ou em outra modalidade de atendimento em
Educação Especial; 22. Auxiliar no tratamento de indivíduos portadores de necessidades especiais; Elaborar relatórios,
laudos técnicos e registrar dados em sua área de especialidade; Controlar informações, instrumentos e equipamentos
necessários à execução eficiente de sua atividade; Desempenhar outras atividades correlatas.



MÉDICO PSF: Elaborar e executar ações de assistência médica em todas as fases do ciclo de vida: criança,
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adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção
na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Realizar consultas médicas,
executando anamnese e exames físicos que possibilitem hipóteses diagnósticas; Solicitar e/ou realizar exames
complementares e interpretá-los; 5. Planejar e prescrever o tratamento dos pacientes, indicando a terapêutica mais
adequada ao caso; Determinar por escrito a administração de medicamentos e/ou cuidados especiais; Implementar
ações para promoção da saúde; Coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias
médicas; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas,
como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Efetuar o pronto atendimento médico nas urgências e
emergências, inclusive realizando partos, quando necessário; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento de
referência e contra referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais (PAC I e II); Indicar internação hospitalar
(PAC I e II); Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica; Participar de equipe multidisciplinar na
elaboração de diagnóstico de saúde, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação
de saúde da comunidade, a fim de estabelecer as prioridades de trabalho; Participar na elaboração e/ou adequação de
programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; Participar
ativamente de equipe multiprofissional com vistas à inclusão do portador de necessidades especiais – PNE, bem como
acompanhamento deste no desenvolvimento de suas atividades; . Dar orientação e acompanhamento aos acadêmicos
dos cursos da área de saúde. Participar da avaliação da qualidade da assistência médica prestada ao paciente, com os
demais profissionais de saúde no programa de melhoria da assistência global.



NUTRICIONISTA: Analisar carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos;

Examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando as variáveis relacionadas aos distúrbios alimentares;
Proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se nas diversas patologias, na
observação da aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de
produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas; Elaborar mapa dietético,
verificando, no prontuário dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e resultados de exames de laboratório,
para estabelecer tipo de dieta, distribuição e horário de alimentação de cada paciente; Planejar, coordenar e
supervisionar serviços ou programas de nutrição no âmbito da saúde pública, educação, trabalho e demais setores que
compõem a Municipalidade. Planejar e elaborar cardápios, baseando-se na observação da aceitação dos alimentos pelos
comensais e no estudo dos meios e técnicas de preparação dos mesmos; Controlar a estocagem, preparação,
conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria proteica, racionalidade, economicidade e
higiene dos regimes alimentares das clientelas; Desenvolver campanhas educativas e outras atividades que contribuam
para a criação de hábitos e regimes alimentares saudáveis; Elaborar programas de educação e readaptação alimentar;
Elaborar estimativas para provisão de insumos conforme técnicas administrativas e nutricionais; Acompanhar e orientar
o trabalho do pessoal técnico e auxiliar, supervisionando o preparo e a distribuição das refeições, o recebimento, a
estocagem e a distribuição de gêneros alimentícios; Prescrever suplementos nutricionais necessários à complementação
da dieta; 13. Realizar treinamento na área de atuação, conforme necessidade; Preparar listas de compras de produtos
utilizados, baseando-se nos cardápios e no número de refeições a serem servidas e no estoque existente; Participar de
comissões e grupos de trabalho encarregados da compra de gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados e
refeições preparadas, aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico a fim de garantir a regularidade e
eficiência do serviço; Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para
evitar deterioração e perdas; Manter organizados, limpos e conservados os materiais, maquinas, equipamentos e local
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade;
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Desempenhar outras atividades correlatas.



ODONTÓLOGO: Realizar levantamento epidemiológico para tratar o perfil de saúde bucal da população adstrita;

Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema único de Saúde - NOB/SUS 96 - e
na Norma Operacional Básica da Assistência da saúde (NOAS); Realizar o tratamento integral, no ‚âmbito da atenção
básica para a população adstrita; Encaminhar e orientar os usuários que apresentam problemas complexos aos outros
níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências;
Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos
diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; Executar as ações de
assistência integral, aliado a atuação clínica de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de
acordo com planejamento local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal;
Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar às equipes de saúde da família
no que se refere ‡s ações educativas e preventivas em saúde bucal.



TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Participar da prestação de assistência de enfermagem segura, humanizada e

individualizada aos usuários dos serviços, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na
Prefeitura Municipal, sob a supervisão do enfermeiro. Executar outras tarefas relacionadas à área de enfermagem, tais
como: conferência de estoques, monitoramento da validade de produtos, manutenção da higiene e organização do
ambiente, arquivamento de cópias de documentos recebidos e emitidos para emitir eventuais consultas e levantamento
de informações. Executar as atividades auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de enfermagem. Preparar o
paciente para consultas, exames e tratamentos. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua
qualificação. Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem.
Ministrar medicamentos por via oral e parenteral. Realizar controle hídrico. Fazer curativos. Aplicar oxigenoterapia,
nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio. Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas.
Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis. Realizar testes e proceder à sua leitura,
para subsídio de diagnóstico. Colher material para exames laboratoriais. Prestar cuidados de enfermagem pré e
pósoperatórios. Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar. Prestar cuidados de higiene e conforto ao
paciente e zelar por sua segurança. Alimentar o paciente ou auxiliá-lo a alimentar-se. Zelar pela limpeza e ordem do
material, de exames laboratoriais. Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de
unidades de saúde. Integrar a equipe de saúde. Participar de atividades de educação em saúde. Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas
relacionadas ao setor, tais como: atendimento telefônico, inclusive em ambiente de regulação médica e rádio operação,
marcação de exames, monitoramento da validade de produtos e levantamento de informações. Orientar os pacientes na
pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas. Auxiliar o enfermeiro e o técnico de
enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde. Executar tarefas referentes à desinfecção e
esterilização, e trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de biossegurança. Participar de grupos
educativos com os demais membros da equipe. Realizar visitas domiciliares a clientes quando necessário. Contribuir na
elaboração de estatísticas e relatórios mensais específicos. Preencher prontuários de clientes e instrumentos de
avaliação e controle. Prestar assistência de enfermagem individual e coletiva aos usuários do serviço. Orientar e auxiliar
clientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em
tratamento de saúde. Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de
enfermagem. Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem. Realizar a movimentação e o transporte de
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clientes de maneira segura. Realizar registros da assistência de enfermagem prestada ao cliente e outras ocorrências a
ele relacionadas. Preparar relatórios acerca dos serviços executados, alimentando com informações o sistema de
informação vigente a fim de acompanhar e controlar, bem como proporcionar informações para o cumprimento das
normas inerentes à gestão do serviço. Contribuir e participar das atividades de educação permanente e/ou continuada
oferecidas, bem como reuniões, quando solicitado. Fazer encaminhamentos e pedidos de materiais para exames. Relatar
as intercorrências e observações dos pacientes ao enfermeiro.



PROFESSOR DE MATEMÁTICA: Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução e

avaliação do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da Escola; atuar na elaboração e
implementação de projetos educacionais; participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de
articulação e integração da Escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos e
programas de capacitação e formação profissional, quando convocado ou convidado; realizar avaliações periódicas dos
conteúdos ministrados e das atividades realizadas; zelar pela aprendizagem dos alunos; acompanhar e avaliar
sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer estratégias de intervenção e
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; zelar
pelo bom nome da Escola; tratar com ética e urbanidade os funcionários e usuários da Escola; cumprir as ordens
superiores, representando quando julgá-las ilegais de forma adequada.



PROFESSOR DE PORTUGUÊS: Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução e

avaliação do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da Escola; atuar na elaboração e
implementação de projetos educacionais; participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de
articulação e integração da Escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos e
programas de capacitação e formação profissional, quando convocado ou convidado; realizar avaliações periódicas dos
conteúdos ministrados e das atividades realizadas; zelar pela aprendizagem dos alunos; acompanhar e avaliar
sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer estratégias de intervenção e
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; zelar
pelo bom nome da Escola; tratar com ética e urbanidade os funcionários e usuários da Escola; cumprir as ordens
superiores, representando quando julgá-las ilegais de forma adequada.



PROFESSOR DE HISTÓRIA: Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução e avaliação

do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da Escola; atuar na elaboração e implementação de
projetos educacionais; participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da
Escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos e programas de capacitação e
formação profissional, quando convocado ou convidado; realizar avaliações periódicas dos conteúdos ministrados e das
atividades realizadas; zelar pela aprendizagem dos alunos; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante
o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer estratégias de intervenção e recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento.



PROFESSOR DE GEOGRAFIA: Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução e
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avaliação do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da Escola; atuar na elaboração e
implementação de projetos educacionais; participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de
articulação e integração da Escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos e
programas de capacitação e formação profissional, quando convocado ou convidado; realizar avaliações periódicas dos
conteúdos ministrados e das atividades realizadas; zelar pela aprendizagem dos alunos; acompanhar e avaliar
sistematicamente seus alunos durante o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer estratégias de intervenção e
recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; zelar
pelo bom nome da Escola; tratar com ética e urbanidade os funcionários e usuários da Escola; cumprir as ordens
superiores, representando quando julgá-las ilegais de forma adequada.



PROFESSOR DE CIÊNCIAS: Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução e avaliação

do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da Escola; atuar na elaboração e implementação de
projetos educacionais; participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da
Escola com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos e programas de capacitação e
formação profissional, quando convocado ou convidado; realizar avaliações periódicas dos conteúdos ministrados e das
atividades realizadas; zelar pela aprendizagem dos alunos; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante
o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer estratégias de intervenção e recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; zelar pelo bom nome da Escola; tratar com
ética e urbanidade os funcionários e usuários da Escola; cumprir as ordens superiores, representando quando julgá-las
ilegais de forma adequada.



PROFESSOR DE INGLÊS: Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração, execução e avaliação do

Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Desenvolvimento da Escola; atuar na elaboração e implementação de projetos
educacionais; participar da elaboração e implementação de projetos e atividades de articulação e integração da Escola
com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar; participar de cursos e programas de capacitação e
formação profissional, quando convocado ou convidado; realizar avaliações periódicas dos conteúdos ministrados e das
atividades realizadas; zelar pela aprendizagem dos alunos; acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante
o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer estratégias de intervenção e recuperação para os alunos de menor
rendimento; ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; zelar pelo bom nome da Escola; tratar com
ética e urbanidade os funcionários e usuários da Escola; cumprir as ordens superiores, representando quando julgá-las
ilegais de forma adequada.



PROCURADOR MUNICIPAL: Representar as entidades da Administração Pública autárquica e fundacional do

Poder Executivo, judicialmente e extrajudicialmente, e promover sua defesa em todas e quaisquer ações; promover a
cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e dos demais créditos do Município; elaborar informações a serem
prestadas pelas autoridades do Poder Executivo em mandados de segurança ou mandados de injunção; emitir parecer
sobre matérias relacionadas com processo judiciais e processos administrativos em que o Município tenha interesse e
responder as consultas sobre matéria de sua competência; apreciar previamente os processos de licitação, as minutas
de contratos, convênios, acordos e demais atos relativos a obrigações assumidas pelos órgãos do Poder Executivo;
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apreciar todo e qualquer ato que implique alienação do patrimônio imobiliário municipal, bem como autorização,
permissão e concessão de uso; subsidiar os demais órgãos em assuntos jurídicos e desempenhar outras funções
correlatas; exercer as atividades inerentes a Procuradoria especializada em que estiver lotado; exercer outras atribuições
que forem conferidas pelo Procurador-Geral, Procurador Adjunto Geral, bem como pelo Chefe das Procuradorias
especializadas pertinente à área jurídica do Município.



MOTORISTA CLASSE D: Conduzir veículos automotores de B à D, destinados ao transporte de passageiros e

cargas; recolher o veículo à garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer
defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de
emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de
correspondência ou de carga que lhe for confiada; Promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o
funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; providenciar a
lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos
pneus; outras atividades correlatas e/ou que lhe forem atribuídas.



OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS: Operar máquinas (tratores, escavadeiras, motoniveladoras, rolos

compactadores, pás-carregadeiras, retroescavadeiras, entre outras máquinas) e equipamentos, realizando serviços de
desmatamento, terraplanagem, pavimentação, entre outros serviços correlatos e semelhantes; realizar a inspeção de
rotina para conservação e funcionamento das máquinas e dos equipamentos; Registrar as operações realizadas e os
processos utilizados para permitir o controle de resultados; realizar atividades voltadas para a construção, manutenção e
conservação de vias e logradouros públicos, bem como, Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo
com as prioridades locais. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício do cargo.
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