ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
GABINETE DO PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - EDITAL Nº. 001/2016

RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 005/2016

O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL-LTDA tornam público a retificação do Edital
nº01/2016, no ITEM 2., 4. DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET e ITEM 7. DAS PROVAS OBJETIVAS. Os demais itens do Edital nº
001/2016, continuam inalterados.
4.4. As inscrições para o Concurso serão REABERTAS exclusivamente pela Internet, das 8 horas no período de 03 a 10 de
janeiro de 2017, observado o horário de Brasília, e de acordo com o com os Cargos constantes nos itens 2.1. e 5.3. Deste
Edital.

7.4.1. As Provas Objetivas para todos os Cargos do Concurso Público serão aplicadas no dia 12 de fevereiro
de 2017, Turno MANHÃ para os Cargos de Nível Médio e Superior e Turno TARDE para os Cargos de Cargos de
Nível Fundamental.
Gabinete do Prefeito, em 02 de janeiro de 2016.

Jurandi Gouveia Farias
Prefeito Constitucional do Município de Taperoá
Comissão do Concurso
____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
GABINETE DO PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - EDITAL Nº. 001/2016
RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 004/2016
O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA tornam público a RETIFICAÇÃO do Edital 001/2016
destinado a realização do Concurso Público de Provas e Títulos no ITEM 2. - 2.1. – DOS CARGOS E VAGAS, especificamente nos
REQUESITOS MÍNIMOS DE ESCOLARIDADE, no Cargo de Motorista D e Motorista Socorrista do SAMU. Os demais itens do Edital
001/2016 continuam inalterados.
2. DOS CARGOS E VAGAS
2.1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir juntamente com as vagas disponíveis, a
carga horária semanal exigida e o nível salarial respectivo.
COD

CARGO

Nº DE
VAGA(S)

AC

PD

JORNADA
DE
TRABALHO
30 hrs

REMUNERAÇÃO
R$

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESCOLARIDADE

INSCRIÇÃO
R$

891,00 +
produtividade
880,00

Nível Superior em Serviço Social e Registro no CRESS
(Conselho Regional de Serviço Social)
Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

40,00

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo + Curso de Qualificação + Registro no
respectivo Conselho
Ensino Médio Completo

40 hrs
40 hrs
40 hrs

60,00
60,00
60,00

40 hrs

60,00

Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

40,00

Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

40,00

1

Assistente Social

01

-

100,00

2

Auxiliar de Serviços Gerais

01

-

3
4
5

Agente Social
Artesão
Auxiliar de Consultório Dentário

02
01
02

-

6

Agente de Endemias

01

-

7

Artífice - Eletricista

01

-

880,00
880,00
880,00 +
produtividade
1.014,00 +
produtividade
880,00

8

Artífice - Pedreiro

04

-

880,00

9***

Agente Comunitário de Saúde

02

-

Ensino Médio Completo

40 hrs

60,00

10

Farmacêutico

01

-

100,00

Coveiro

01

-

Nível Superior em Farmácia e Registro no Conselho
Competente
Ensino Fundamental Incompleto

30 hrs

11

1.014,00 +
produtividade
891,00 +
produtividade
880,00

40 hrs

40,00

12

Enfermeiro PSF

01

-

Nível Superior em Enfermagem e Registro no Conselho
Competente

40 hrs

100,00

13

Enfermeiro SAMU

04

-

891,00 +
produtividade +
gratificação
891,00 +
gratificação

Nível Superior em Enfermagem e Registro no Conselho
Competente

100,00

14

Engenheiro Civil

01

-

15

Fonoaudiólogo

01

-

100,00

Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta

01
01

-

Nível Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho
Competente
Nível Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho
Competente
Curso de Nível Superior Completo
Curso de Nível Superior em Fisioterapia

30 hrs

16
17

40 hrs
30 hrs

100,00
100,00

18

Fiscal de Vigilância Sanitária

02

-

891,00 +
gratificação
891,00 +
produtividade
880,00
891,00 +
produtividade
880,00

Plantão 24
horas/72
horas
40 hrs

Ensino Médio Completo

40 hrs

60,00

Nível Superior em Medicina e Registro no Conselho
Competente

40 hrs

100,00

Nível Superior em Medicina, habilitação em Psiquiatria e
Registro no Conselho Competente
Ensino Fundamental Incompleto + Carteira Nacional de
Habilitação Categoria “D”
Ensino Fundamental Incompleto + Carteira Nacional de
Habilitação Categoria “D” + Curso de Qualificação

20 hrs

100,00

40 hrs

40,00

Plantão 24
horas/72
horas
30 hrs

40,00

100,00

100,00

Médico Clínico PSF

02

01

Médico Psiquiatra

01

-

Motorista D

09

01

891,00 +
produtividade +
gratificação
891,00 +
gratificação
880,00

22

Motorista Socorrista SAMU

04

-

880,00

23

Nutricionista

01

-

Curso de Nível Superior em Nutrição

Operador de Máquinas Pesadas
Orientador Social

04
04

01

891,00 +
produtividade
880,00
880,00

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Médio Completo

40 hrs
40 hrs

40,00
60,00

01

-

Nível Superior em Odontologia e Registro no Conselho
Competente

100,00

Odontólogo do PSF

27

Técnico em Radiologia

01

-

60,00

Técnico em Enfermagem SAMU

04

-

Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Radiologia +
Registro no Conselho Competente
Ensino Médio Técnico Completo + Curso Técnico em
Enfermagem + Registro no Conselho Competente

30 hrs

28

891,00 +
produtividade +
gratificação
880,00 +
gratificação
880,00 +
gratificação

40 hrs

26

60,00

29

Professor Educação Básica I

03

-

1.599,36

100,00

30

Professor Matemática

01

-

1.731,64

Licenciatura Plena em Pedagogia e habilitação para o
ensino e/ou Nível Médio na Modalidade Normal(Magistério)
Licenciatura Plena em Matemática e/ou Licenciatura Plena em
Ciência e habilitação em Matemática

Plantão 24
horas/72
horas
30 hrs
30 hrs

100,00

19**
20
21**

24
25**
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31

Professor Arte

01

-

1.731,64

Licenciatura Plena em Arte e/ou Licenciatura em Educação
Artística

64
03
AC: AMPLA CONCORRÊNCIA
PD: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
** Vagas destinadas a candidatos PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
*** Vagas destinadas a LOCALIDADES ESPECÍFICAS.

Gabinete do Prefeito, em 27 de dezembro de 2016.

Jurandi Gouveia Farias
Prefeito Constitucional do Município de Taperoá
Comissão do Concurso
____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

30 hrs

100,00

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
GABINETE DO PREFEITO

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - EDITAL Nº. 001/2016
RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 003/2016
O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA tornam público a RETIFICAÇÃO do Edital 001/2016
destinado a realização do Concurso Público de Provas e Títulos no ITEM 2. - 2.1. – DOS CARGOS E VAGAS, especificamente na Carga
horária dos Cargos de Assistente Social, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Nutricionista. Escolaridade Mínima para o
Cargo de Professor Educação Básica I, ANEXO II - PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDOS - Conteúdo de Orientador Social, ITEM 7. DAS
PROVAS OBJETIVAS - Cargo Fiscal Tributário. Os demais itens do Edital 001/2016 continuam inalterados.
2. DOS CARGOS E VAGAS
2.1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir juntamente com as vagas disponíveis, a
carga horária semanal exigida e o nível salarial respectivo.
COD

CARGO

Nº DE
VAGA(S)

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESCOLARIDADE

891,00 +
produtividade
880,00

Nível Superior em Serviço Social e Registro no CRESS
(Conselho Regional de Serviço Social)
Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

40,00

880,00
880,00
880,00 +
produtividade
1.014,00 +
produtividade
880,00
880,00

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo + Curso de Qualificação + Registro no
respectivo Conselho
Ensino Médio Completo

40 hrs
40 hrs
40 hrs

60,00
60,00
60,00

40 hrs

60,00

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs
40 hrs

40,00
40,00

1.014,00 +
produtividade
891,00 +
produtividade
880,00
891,00 +
produtividade +
gratificação
891,00 +
gratificação

Ensino Médio Completo

40 hrs

60,00

Nível Superior em Farmácia e Registro no Conselho
Competente
Ensino Fundamental Incompleto
Nível Superior em Enfermagem e Registro no Conselho
Competente

30 hrs

100,00

40 hrs
40 hrs

40,00
100,00

Nível Superior em Enfermagem e Registro no Conselho
Competente

100,00

Nível Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho
Competente
Nível Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho
Competente
Curso de Nível Superior Completo
Curso de Nível Superior em Fisioterapia

Plantão 24
horas/72
horas
40 hrs
30 hrs

100,00

40 hrs
30 hrs

100,00
100,00

Ensino Médio Completo
Nível Superior em Medicina e Registro no Conselho
Competente

40 hrs
40 hrs

60,00
100,00

Nível Superior em Medicina, habilitação em Psiquiatria e
Registro no Conselho Competente
Ensino Médio Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D”
Ensino Médio Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D” + Curso de Qualificação

20 hrs

100,00

40 hrs

40,00

Plantão 24
horas/72
horas
30 hrs

40,00

100,00

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Médio Completo
Nível Superior em Odontologia e Registro no Conselho
Competente

40 hrs
40 hrs
40 hrs

40,00
60,00
100,00

Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Radiologia +
Registro no Conselho Competente
Ensino Médio Técnico Completo + Curso Técnico em
Enfermagem + Registro no Conselho Competente

30 hrs

60,00

Plantão 24
horas/72
horas
30 hrs

60,00

100,00

30 hrs

100,00

AC

PD

1

Assistente Social

01

-

2

Auxiliar de Serviços Gerais

01

-

3
4
5

Agente Social
Artesão
Auxiliar de Consultório Dentário

02
01
02

-

6

Agente de Endemias

01

-

7
8

Artífice - Eletricista
Artífice - Pedreiro

01
04

-

9***

Agente Comunitário de Saúde

02

-

10

Farmacêutico

01

-

11
12

Coveiro
Enfermeiro PSF

01
01

-

13

Enfermeiro SAMU

04

-

14

Engenheiro Civil

01

-

15

Fonoaudiólogo

01

-

16
17

Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta

01
01

-

18

Fiscal de Vigilância Sanitária

02

-

Médico Clínico PSF

02

01

Médico Psiquiatra

01

-

Motorista D

09

01

891,00 +
gratificação
891,00 +
produtividade
880,00
891,00 +
produtividade
880,00
891,00 +
produtividade +
gratificação
891,00 +
gratificação
880,00

22

Motorista Socorrista SAMU

04

-

880,00

23

Nutricionista

01

-

Operador de Máquinas Pesadas
Orientador Social

04
04

01

26

Odontólogo do PSF

01

-

27

Técnico em Radiologia

01

-

28

Técnico em Enfermagem SAMU

04

-

891,00 +
produtividade
880,00
880,00
891,00 +
produtividade +
gratificação
880,00 +
gratificação
880,00 +
gratificação

29

Professor Educação Básica I

03

-

1.599,36

30

Professor Matemática

01

-

1.731,64

19**
20
21**

24
25**

JORNADA
DE
TRABALHO
30 hrs

REMUNERAÇÃO
R$

Curso de Nível Superior em Nutrição

Licenciatura Plena em Pedagogia e habilitação para o
ensino e/ou Nível Médio na Modalidade Normal(Magistério)
Licenciatura Plena em Matemática e/ou Licenciatura Plena em

INSCRIÇÃO
R$
100,00

100,00
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31

Professor Arte

01

-

1.731,64

Ciência e habilitação em Matemática
Licenciatura Plena em Arte e/ou Licenciatura em Educação
Artística

30 hrs

100,00

64
03
AC: AMPLA CONCORRÊNCIA
PD: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
** Vagas destinadas a candidatos PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
*** Vagas destinadas a LOCALIDADES ESPECÍFICAS.

7. DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1 O Concurso constará de Provas Objetivas, Provas Práticas e Provas de Títulos.
A – Nível Básico – Fundamental Incompleto – Prova Objetiva
Valor
Questão (4)

Cargo

Língua
Portuguesa

Valor
Questão (2)
Noções de Administração
Pública e Atribuições do
Cargo

Valor
Questão (3)

Total

Caráter

Conhecimentos Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Artífice - Eletricista

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Artífice - Pedreiro

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Coveiro

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (Cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
B – Nível Básico – Fundamental Incompleto – Prova Objetiva
Valor
Questão (4)

Cargo

Língua
Portuguesa
Motorista D
Operador
Pesadas

de

Máquinas

Valor
Questão (2)
Noções de Administração
Pública, Conhecimentos
Gerais.

Valor
Questão (3)
Caráter
Conhecimentos Específicos

Total

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório
Eliminatório e
Classificatório

PROVA PRÁTICA

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (Cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
+ pontuação na PROVA PRÁTICA.
C – Nível Médio/Profissional SAÚDE – Prova Objetiva
Valor
Questão (3)

Valor
Questão(2)

Valor
Questão(2)

Valor Questão
Questão(3)

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e Noções
de Administração

Conhecimentos
Específicos

Auxiliar de Consultório Dentário

10

10

10

Agente de Endemias

10

10

Agente Comunitário de Saúde

10

Fiscal de Vigilância Sanitária

Cargo

Total

Caráter

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Técnico de Enfermagem SAMU

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Técnico em Radiologia

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
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D– Nível Médio – Prova Objetiva
Valor
Questão (3)

Valor
Questão(2)

Valor
Questão(2)

Valor
Questão(3)

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e Noções
de Administração

Conhecimentos
Específicos

Agente Social

10

10

10

Artesã(o)

10

10

Orientador Social

10

10

Cargo

Total

Caráter

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (Cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
E– Nível Superior – Prova Objetiva – Área de Saúde

Cargo

Valor
Questão (3)
Língua
Portuguesa

Valor
Questão(2)

Valor
Questão(2)

Valor Questão
Questão(3)

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e Noções
de Administração

Conhecimentos
Específicos

Assistente Social

10

10

10

10

Enfermeiro do SAMU

10

10

10

10

Farmacêutico

10

10

10

10

Fisioterapeuta

10

10

10

10

Fonoaudiólogo

10

10

10

10

Odontólogo do PSF

10

10

10

10

Médico Clínico

10

10

10

10

Médico Psiquiatra

10

10

10

10

Nutricionista

10

10

10

10

Fiscal de Tributos

10

10

10

10

Total

Caráter

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

PROVA DE TÍTULOS

Eliminatório e
Classificatório
Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(cinquenta pontos na Prova Objetiva,
+ PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS.

F. Nível Superior – Magistério – Prova Objetiva
Cargo

Valor
Questão (3)
Língua
Portuguesa

Valor
Questão(2)

Valor
Questão(2)

Valor Questão
Questão(3)

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e Noções
de Administração

Conhecimentos
Específicos

Professor de Arte

10

10

10

10

Professor Matemática

10

10

10

10

Professor da Educação Básica I

10

10

10

10

Total

Caráter

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

PROVA DE TÍTULOS

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(cinquenta pontos na Prova Objetiva,
+PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS.

Classificatório
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE SOCIAL E ORIENTADOR SOCIAL
Lei nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96: Princípios, Fins e
Organização da Educação Nacional; Níveis e Modalidades de Educação e Ensino. O Ensino Fundamental a partir da Lei nº 9394/96; As Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental. Lei 8.742/1993 – LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; Resolução 145/2004 do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) - PNAS – Política Nacional de Assistência Social; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Política Nacional para a Inclusão Social da
População em Situação de Rua (Decreto Federal 7.053/09); Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Lei nº 13.146/2015 –
Estatuto da Pessoa com Deficiência; Resolução 109/2009 – Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - Tipificação Nacional de Serviços Sócio
assistenciais, Lei Ordinária nº 1.664/93 (dispõe sobre a criação da Secretaria da Criança e do Adolescente e dá outras providências). Lei Ordinária nº 3077/10
(cria o programa Prioridade Social, compreendido pelos projetos Bolsa Educação, Renda da Família e Passe da Família e dá outras providências).

Gabinete do Prefeito, em 13 de dezembro de 2016.

Jurandi Gouveia Farias
Prefeito Constitucional do Município de Taperoá
Comissão do Concurso
____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - EDITAL Nº. 001/2016
RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 002/2016
O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA tornam público a RETIFICAÇÃO do edital 001/2016
destinado a realização do Concurso Público de Provas e Títulos no ITEM l. 4.11 – DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET. Os demais itens do
Edital 001/2016 continuam inalterados.

4. DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET

4.11. O candidato NÃO poderá efetuar mais de uma inscrição, tendo em vista que o Concurso acontecerá em um único TURNO MANHÃ. Caso o Candidato efetue pagamento de mais de uma inscrição, será validado o último boleto pago, conferido a data e hora
no Sistema. A Empresa NÃO fará procedimentos de devolução de valor pago por mais de uma inscrição.

Gabinete do Prefeito, em 30 de novembro de 2016.

Jurandi Gouveia Farias
Prefeito Constitucional do Município de Taperoá
Comissão do Concurso
____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - Nº. 001/2016

ANEXO II
PROGRAMAÇÃO DE CONTEÚDOS
LÍNGUA PORTUGUESA: TODOS OS CARGOS DE NIVEL FUNDAMENTAL
Leitura, compreensão e interpretação de texto, Ortografia Oficial; Acentuação gráfica; Pontuação; Uso e emprego do sinal indicativo da crase; Classificação
quanto à divisão silábica e quanto à tonicidade; Classes de palavras: estrutura, classificação e flexão dos substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e verbos,
Termos da oração: termos essenciais; Sinônimos e Antônimos; Problemas gerais da língua culta: uso dos porquês, onde/aonde, mal/mau, demais/de mais, a/há,
mas/mais. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto Federal n. 6.583 de 29/09/08.
LÍNGUA PORTUGUESA: PARA TODOS OS CARGOS DE NIVEL MÉDIO E SUPERIOR
Compreensão do texto: implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador. Leitura Interpretar textos que associam linguagem verbal e não verbal ou
simplesmente textos não verbais. Reconhecer diversos gêneros textuais, identificando a função desses textos na sociedade. Relação entre textos: Reconhecer
posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. Reconhecer diferentes formas de abordar uma informação ao
comparar textos que tratam do mesmo tema. Ortografia Oficial; Acentuação; Pontuação; Emprego do sinal indicativo de crase; Tipologia textual; Classes de
palavras: estrutura, classificação e flexões; Estrutura e Formação das palavras; Processos de formação das palavras; Sintaxe da oração (termos essenciais,
integrantes , acessórios, vocativo e aposto); Concordância nominal e verbal; Regência nominal e verbal; Significação das palavras (antônimo, sinônimo,
homônimo e parônimo); Figuras de Linguagem, Vícios de Linguagens, .Redação Oficial. Obs. Já serão utilizadas as regras ortográficas introduzidas pelo Decreto
Federal n. 6.583 de 29/09/08.
CONHECIMENTOS GERAIS: PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
História do Brasil: República Velha (1889 e 1930), Revolução de 1930 e a Era Vargas, Estado Novo (1937 a 1945), República Liberal-Conservadora (1946 a
1964), Militarismo, Nova República e Brasil Contemporâneo. Atualidades nacionais e internacionais em: política, economia, esporte, sociedade, educação,
tecnologia e energia, Crise dos Refugiados. Problemas ambientais, meio ambientes e desenvolvimento sustentável. Espaço natural brasileiro: clima, relevo,
vegetação, hidrografia e recursos minerais e energéticos. Aspectos históricos e geográficos do Município de Taperoá. Diferenças, Sintomas, Perigos,
Transmissão e Formas de Prevenções.
CONHECIMENTOS GERAIS: NÍVEL FUNDAMENTAL
Atualidades nacionais e internacionais em: política, economia, esporte, sociedade, educação, tecnologia e energia nos últimos dois anos. Problemas ambientais,
meio ambientes e desenvolvimento sustentável, Crise dos Refugiados. Espaço natural brasileiro: clima, relevo, vegetação, hidrografia e recursos minerais e
energéticos. Aspectos históricos e geográficos do Município de Taperoá. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a
14 e arts. 37 a 43). DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Sintomas, Perigos, e Formas de Prevenções.
CONHECIMENTOS INFORMÁTICA: PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Segurança: Rotinas de segurança da informação e recuperação de arquivos; Procedimento para a realização de cópia de segurança; Rotinas de backup e
prevenção de vírus; Sistema Operacional: Configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle);Organização de pastas e arquivos; operações de
manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear);Office 2007/2010 -Pacote de software Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
e suas funcionalidades -Windows XP Organização:Organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e
renomear); Principais navegadores para Internet; Correio Eletrônico: Conceitos básicos;Formatos de mensagens;Transmissão e recepção de
mensagens;Catálogo de endereços;Arquivos Anexados;Conceito de Internet e Intranet: Conceitos de organização de arquivos e métodos de acesso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ASSISTENTE SOCIAL
O Serviço Social e interdisciplinaridade; Legislação: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Lei de criação dos Conselhos Assistência Social dos Direitos da
Criança e Adolescente; Saúde e Educação; Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). O Serviço Social: história, objetivos, grupos sociais; O papel do assistente
social; A prática do Serviço Social: referências teóricas - prática; Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto; Trabalho com
comunidades; Atendimento familiar e individual. O Serviço Social junto aos estabelecimentos de ensino e no Conselho Tutelar. Constituição Federal: Dos
Princípios Fundamentais; Dos Direitos e Garantias Fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos; dos direitos sociais; Da Ordem Social: Disposição
geral; Da Seguridade Social; Da educação, da cultura e do desporto; Da família, da criança, do adolescente e do idoso. DENGUE, ZIKA VÍRUS e
CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPÊUTA
Análise cinesiológica dos movimentos. Provas de função muscular. Desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Cinesioterapia. Avaliação de postura e marcha.
Avaliação e prescrição de tratamento fisioterapêutico em patologias ortopédicas, neurológicas, cardiovasculares, respiratórias, eumatológicas, dermatológicas.
Prevenção de incapacidade em hanseníase. Atenção ao pé diabético. Atenção ao Idoso. Fisioterapia Preventiva. Órteses e Próteses.Cinesiologia da cintura
escapular, cotovelo, quadril, joelho e coluna vertebral Fundamentos, técnicas e adaptações do alongamento muscular Fundamentos técnicas e adaptações do
exercício resistido Avaliação musculoesquelética (palpação óssea e tecidos moles do ombro, cotovelo, quadril, joelho e tornozelo; provas de função muscular)
Tratamento fisioterapeutico nas principais lesões de Ombro (síndrome do impacto, luxações e fraturas); Cotovelo (epicondilite e fraturas); Mão (lesão de tendões
flexores e lesões nervosas periféricas); Quadril (lesão de lábio acetabular, artrose e prótese/endoprótese); Joelho (lesões meniscais e ligamentares); Tornozelo e
pé (entorses e tendinites) Reabilitação cardíaca Reabilitação pulmonar Semiologia neurológica (adulto e infantil).Neuroplasticidade e lesões do sistema nervoso
central. Abordagem fisioterapêutica nas desordens da medula espinhal em qualquer idade (progressivas e não progressivas).Afecções respiratórias do trato
superior e inferior: Abordagem clínica e fisioterapêutica. Abordagem fisioterapêutica nas desordens adquiridas e não progressivas do encéfalo em qualquer idade.
Afecções musculoesqueléticas da infância: abordagem clínica e fisioterapêutica. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos,
Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FONOAUDIÓLOGO
Mecanismos físicos da comunicação oral. Desenvolvimento da linguagem infantil. Aspectos teóricos, anatomofisiológicos e os atrasos de linguagem em uma
perspectiva pragmática. Prevenção dos distúrbios da comunicação oral e escrita, voz e audição. Distúrbios e alterações da linguagem oral e escrita, fala, voz,
audição, fluência e deglutição. Avaliação, classificação e tratamento dos distúrbios da voz, fluência, audição, transtornos da motricidade oral e linguagem.
Processamento auditivo central. Atuação fonoaudiológica na área materno-infantil. Enfoque fonoaudiológico na prática da amamentação. Transtornos de
linguagem associados a lesões neurológicas. Atuação do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças,
Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PARA TODOS OS CARGOS

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
GABINETE DO PREFEITO

Ética e função pública. Ética no Setor Público. Administração pública: organização administrativa (administração direta e indireta, entidades paraestatais).
Princípios da administração pública. Deveres e poderes administrativos. Atos administrativos: conceito, requisitos, atributos; discricionariedade e vinculação;
classificação; espécies; anulação, revogação e convalidação. Liderança e poder, motivação, comunicação, clima organizacional, estilos de administração,
Trabalho em equipe: personalidade e relacionamento; eficácia no comportamento interpessoal; órgão, servidor e opinião pública; fatores positivos. Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 16 e arts. 37 a 43 - Título VIII, Artigos 193 a 232), Artigos 193 a 232. Lei nº 8.429/92 - lei
de Improbidade Administrativa. Lei nº 1.079/50 - lei dos Crimes de Responsabilidade; artigos 6º, 74 a 79. Código Penal: Artigos 312 a 337, que tratam dos crimes
cometidos por funcionário público contra a Administração Pública. Lei de Acesso à Informação. Lei Orgânica do Município de Taperoá.
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA (PARA TODOS OS CARGOS DA ÁREA DE SAÚDE )
Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde. Evolução das políticas de saúde no Brasil 8080/90 e Lei nº 8142/90). Decreto nº07.508/2011( Dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde – SUS- Lei nº 12.401/2011( Dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no
âmbito do SUS). Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Vigilância em Saúde. Indicadores de nível de saúde da população. Doenças de
notificação compulsória. Participação popular e controle social. A organização social e comunitária. Os Conselhos de Saúde. O Pacto pela Saúde. Sistema de
informação em saúde. Processo de educação permanente em saúde. Noções de planejamento em Saúde e Diagnóstico situacional. Assistência à saúde;
Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento;
Planejamento e programação local de saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico; Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde.
Rede cegonha, Rede de atenção psicossocial, Rede de atenção às doenças crônicas, Rede de atenção a pessoa com deficiência, Rede de urgência e
emergência. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
LEGISLAÇÃO BÁSICA E ORIENTAÇÕES CURRICULARES – PROFESSOR
Lei de Diretrizes e Base da Educacional Nacional atualizada, LDB, Lei 9.394/1996, Lei 10.639/2003- Cultura Afro – Brasileira, PROVA BRASIL, FUNDEB
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica), IDEB (Índice de Desenvolvimento Educacional), Ensino Fundamental de Nove Anos, Diretrizes
Curriculares do Ensino Fundamental; Parâmetros Curriculares de Qualidade da Educação Infantil; Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos;
Educação do Campo; Educação Especial. Conceitos, princípios, processos metodológicos e diretrizes de: gestão democrática, planejamento, plano de aula,
ensino, aprendizagem, currículo, diversidade, avaliação, Projeto Político Pedagógico e Projetos de Aprendizagem. Princípios teóricos e metodológicos da
Interdisciplinaridade, contextualização no currículo escolar, tecnologias da informação e comunicação no contexto escolar. Indicadores Educacionais do
Município de Taperoá constantes das METAS DE 1 A 9 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, INDICADORES: BRASIL, REGIÃO, ESTADO, MISORREGIÃO
E MUNICÍPIO DE Taperoá.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; Lei do Estatuto doa Criança, da Juventude e do Idoso, Processo saúde-doença e
seus determinantes/condicionantes; Noções de ética e cidadania; Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; Conceito de territorialização,
microárea e área de abrangência; Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; Saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso; Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; Promoção da saúde: conceitos e estratégias;
Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município;
Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; Condições de risco social: violência, descargo, infância desprotegida, processos
migratórios, analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica, outros; Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores
sócioeconômicos, culturais e epidemiológicos; Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da população; O ACS e a saúde da mulher,
do homem, da criança, do adolescente, do trabalhador, do idoso e mental; A atuação do agente comunitário de saúde na promoção e na prevenção da
tuberculose, hanseníase, DST/AIDS, hipertensão arterial, diabetes. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos, Transmissão,
Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Noções de Biologia Celular; Noções de Zoologia Geral; Noções de Anatomia e Fisiologia Animal; Noções de Farmacologia; Vigilância Sanitária e Saúde
Ambiental; Legislação Sanitária; Noções de Microbiologia de Alimentos; Doenças de Origem Alimentar; Boas Práticas de Produção; Boas Práticas de Higiene;
Analise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC); Higiene Pessoal e Ambiental; Higiene Industrial; Higienização e Sanitização; Saúde Pública e
Zoonoses, Inspeção Higiênica e Sanitária e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e Vegetal; Higiene das Instalações; Qualidade da Água; Ciências e
Tecnologia de Alimentos; Regulamentação Básica da Inspeção de Qualidade de Alimentos; Noções de Doenças Transmissíveis por Alimentos. DENGUE, ZIKA
VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE ENDEMIAS
Políticas Públicas de Saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde (SUS). Noções de Meio Ambiente: saneamento básico; poluição atmosférica e sonora; coleta,
transporte e distribuição do lixo. Noções de vigilância nutricional e de alimentos: produção, armazenagem, distribuição e qualidade de alimentos. Condições
nutricionais da população em geral. Enfermidades transmitidas por alimentos. Noções das condições higiênicas sanitárias de estabelecimentos de saúde e de uso
coletivo. Noções de condições de medicamentos e desinfetantes. Noções de saúde do trabalhador: equipamentos de segurança, situações de risco. Noções de
saúde pública. Notificação compulsória. Imunização ativa e passiva, realização de visitas domiciliares, formação de inquéritos epidemiológicos, busca ativa,
controle de zoonoses, atividades educativas referentes à prevenção e bloqueio da disseminação de doenças transmissíveis. Principais Leis Federais, Estaduais e
Municipais sobre vigilância sanitária. Epidemiologia. Higiene e saúde. Doenças adquiridas, transmissíveis, viroses, infecções bacterianas. Noções gerais sobre:
SUS, NOB 96, NOAS 2001, Leis 8080 e 8142. Quem é o Agente de Endemias. Atribuições do agente de Endemias. Ações a serem desenvolvidas pelo agente de
Endemias. Sistema de Informação que o agente de Endemias trabalha. Finalidade do Sistema de Informação para o trabalho do Agente de Endemias. Criadouros.
Manuseio de inseticida e uso de E.P.I. Organização e operação de campo. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos,
Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço; tecidos moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatogmático;
Conhecimento da fisiologia da mastigação, deglutição. Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica.
Características gerais e idade de irrupção dentária. Morfologia da dentição; Noções gerais de microbiologia; meios de proteção de infecção na prática
odontológica. Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes; Formação e colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: importância,
definição e técnicas. Doença periodontal: etiologia, classificação, características clinicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção. Cárie dental: etiologia,
classificação, características clínicas, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de riscos. Uso de fluoretos como
medicamento em suas variadas formas e toxicologia. Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações. Técnicas de afiação instrumental periodontal.
Técnicas de isolamento do campo operatório. Proteção do complexo dentina-polpa. Técnicas de aplicação de materiais restauradores. Técnicas de testes de
vitalidade pulpar. Conceitos de promoção de saúde. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Conhecimento do funcionamento e
manutenção do equipamento odontológico. Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças,
Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FISCAL DE TRIBUTOS
Sistema Tributário Nacional: princípios gerais; regime especial de tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Lei Complementar federal
123/2006); limitações ao poder de tributar; tributos de competência da União (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e
contribuições diversas); tributos de competência dos Estados e do Distrito Federal (impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio do
regime previdenciário); tributos de competência dos Municípios e do Distrito Federal (impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições para custeio do
regime previdenciário e contribuição para custeio do serviço de iluminação pública); repartição das receitas tributárias. Contabilidade pública; Contabilidade Geral;
Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93; Balanço Consolidado e Patrimonial; Auditoria Contábil; Plano Plurianual; Lei de Diretrizes Orçamentárias; Fiscalização
de tributos: organização de processos, auditoria fiscal e cumprimento de leis e regulamentos municipais. A receita do município: fontes, arrecadação, sonegação,
cadastro de contribuintes. Receita e despesa pública: conceitos, classificação, escrituração. Análise de balanço, talonários, selos de controle, notas fiscais e livros
fiscais. Bens públicos: conceitos, cálculos e avaliações. Despesas públicas, licitação, impostos e tributos. Código Tributário Municipal. Código Tributário Nacional.
Lei Complementar Federal nº 116/2003. Código de Posturas Municipal, Normas de segurança no trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ODONTÓLOGO PSF
Ética Profissional, Anatomia e histologia bucal. Fisiologia e patologia bucal. Microbiologia e bioquímica bucal. Diagnóstico bucal. Técnica e interpretação
radiográfica, Cárie dentária: etiologia, diagnóstico e métodos preventivos, Traumatismo dentário, Doenças da polpa e do periapice, Cistos e tumores
odontogênicos, Infecções virais e bacterianas, Tumores de tecidos moles da cavidade bucal,Tumores de tecidos duros da cavidade bucal, Semiologia e
tratamento das afecções pulpares, Materiais dentários. Técnicas anestésicas em odontologia restauradora, Oclusão, Terapêutica e farmacológica de interesse
clínico, Cirurgia oral menor. Urgência em odontologia, Epidemiologia da cárie dentária e das doenças periodontais, Métodos de prevenção da cárie dentária e das
doenças periodontais, Uso tópico e sistêmico do flúor, Níveis de prevenção e aplicação.,Sistemas de trabalho e atendimento. Ergonomia, Pessoal auxiliar
odontológico, Instrumentais utilizados em Cirurgia,Doenças infectocontagiosas e AIDS. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas,
Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO - SAMU
Administração aplicada à Enfermagem. Modelos de gestão contemporâneos em organizações hospitalares. Enfermeiro como líder e agente de mudança na
perspectiva ética, política, social e humana. Relacionamento interpessoal. Características do trabalho em Saúde e em Enfermagem. Divisão técnica do trabalho;
interdisciplinaridade. Composição da equipe de Enfermagem. Lei do Exercício Profissional. Código de Ética. Gestão de qualidade no processo de trabalho da
Enfermagem. Elaboração de normas, rotinas e manuais de procedimento. Administração do processo de cuidar em Enfermagem. Gerenciamento dos Serviços de
Enfermagem. Sistemas de informação em Enfermagem nas práticas organizacionais, assistenciais e educacionais. A saúde do trabalhador no contexto da
Enfermagem. O papel do Enfermeiro no gerenciamento de resíduos de saúde. A vigilância epidemiológica no contexto da Enfermagem. Semiologia e
semiotécnica aplicada à Enfermagem (Princípios básicos do exame físico). Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), coleta de dados, diagnóstico de
Enfermagem com base na Taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), planejamento, implementação e avaliação da assistência de
Enfermagem, documentação e registro. Princípios da administração de medicamentos. Cuidados de Enfermagem relacionados à terapêutica medicamentosa.
Assistência de Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. Planejamento da assistência de Enfermagem no período pré-, trans- e pósoperatório. Planejamento da assistência de Enfermagem nas alterações dos sistemas hematopoiético, linfático, gastrointestinal, cardiovascular, respiratório, renal,
geniturinário, endócrino, nervoso e músculo-esquelético. Assistência de Enfermagem em saúde materna: gestação e desenvolvimento fetal, propedêutica
obstétrica. Urgências em psiquiatria: avaliação inicial, síndrome de abstinência de álcool. Lei 8.080/90 de 19/9/1990 e suas alterações; Portaria nº 2048/GM/MS,
de 05 de novembro de 2002, que regulamenta tecnicamente as urgências e emergências; Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política
Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de
29/9/2003: Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas
de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências,
por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192.
MICROCEFALIA: Fatores geradores da microcefalia, Como funciona a ação do vírus nos casos de microcefalia, Tipos de acometimentos de crianças
com microcefalia, Como é feito o diagnóstico de microcefalia. Outras informações completares relacionadas à microcefalia.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FARMACÊUTICO
Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial – Receituário e Notificação. Farmacologia Geral: Absorção e Distribuição
de Drogas, Farmacocinética, Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de Ações de Drogas, Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Conceito
de biodisponibilidade e bioequivalência. Política Nacional de Medicamentos -Políticas de Saúde e de Medicamentos, Regulamentação e Qualidade, Seleção de
Medicamentos, Disponibilidade e Acesso, Educação, Informação e Comunicação. Bulas e Rótulos de Medicamentos. Medicamentos Controlados. Medicamentos
de Notificação Simples. Medicamentos de Referência. Medicamentos Dinamizados. Medicamentos Específicos. Medicamentos Fitoterápicos. Medicamentos
Fracionados. Medicamentos Genéricos Medicamentos Novos. Medicamentos Similares. Pós Registro de Medicamentos. Registro de Medicamentos.
Farmacovigilância. Farmacopeia Brasileira. Assistência Farmacêutica: Ciclo da Assistência Farmacêutica -produção, seleção, programação, aquisição,
armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos. Uso Racional de Medicamentos, Assistência Farmacêutica na atenção básica.
Assistência Farmacêutica no SUS (Medicamentos disponibilizados, Programas aos quais se destinam -Saúde Mental, Excepcionais, Hipertensão e Diabetes,
Estratégicos, AIDS). Princípios de ética profissional. Código de Ética da Profissão Farmacêutica. Noções sobre atividades administrativas e gerenciais na
assistência farmacêutica e farmácias: Organização, estrutura física, sanitária e legal da Central de Abastecimento Farmacêutico e farmácia municipal.
Planejamento de atividades, elaboração de procedimentos, organização, logística e administração de materiais, acompanhamentos físico financeiro, controle de
estoque, ponto de ressuprimento. Implantação de sistemas de qualidade, acompanhamento e avaliação de processos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM SAMU
Ética Profissional; Humanização da Assistência; Saúde e Cidadania; Prevenção de Infecções em Serviços de Saúde; Esterelização; Bases Técnicas de
Enfermagem: sinais vitais, oxigenoterapia, cálculo preparo e administração de medicamentos; Cuidados em Saúde Mental; Assistência de enfermagem em
situações de urgência e emergência: politraumatismo, para 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. Assistência ao parto.
Puerpério e recém nascido; Atendimento ao paciente cirúrgico. Atendimento a pacientes críticos. Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório;
Central de Material e Esterilização; Centro Cirúrgico. Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a
rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde; Portaria nº 1863/GM, do Ministério da Saúde, de 29/9/2003: Institui a Política Nacional de Atenção às
Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Portaria nº 1864/GM, do Ministério da
Saúde, de 29/9/2003: Institui o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças,
Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO CLÍNICO PSF
Código de Ética. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares: insuficiência cardíaca, insuficiência
coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque;
pulmonares: insuficiência respiratória aguda, bronquite aguda e crônica, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, troboembolismo
pulmonar, pneumopatia intestinal, neoplasias; sistema digestivo: gastrite e úlcera péptica, colicistopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites,
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de cólon; tumores de cólon; renais: insuficiência renal aguda e
crônica, glomerulonefrites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base, nefrolitíase, infecções urinárias, metabólicas e do sistema endócrino:
hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal; hematológicas: anemias hipocrômicas,
macrocíticas, anemia aplásica, leucopenia, púrpuras, distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de transfusão; reumatológicas: osteoartrose,
doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite infecciosa, doença do colágeno; neurológicas: coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular
cerebral, menigites, neuropatias periféricas, encefalopatias; psiquiátricas: acoolismo, abstinência alcoólica, surtos psicóticos, pânico, depressão; infecciosas e
transmissíveis: sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre tifóide, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS,
doença de Chagas, esquistossomose, leichmaniose, leptospirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença menigocócica, infecções por
anaeróbicos, toxoplasmose, viroses; dermatológicas: escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato, onicomicoses, infecções bacterianas;
imunológicas: doença do soro, edema angioneurótico, urticária, anafilaxia; ginecológica: doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer de
mama, intercorrências no ciclo gravídico.Identificação, MICROCEFALIA: Fatores geradores da microcefalia, Como funciona a ação do vírus nos casos de
microcefalia, Tipos de acometimentos de crianças com microcefalia, Como é feito o diagnóstico de microcefalia. Outras informações completares
relacionadas a microcefalia. DENGUE, ZIKA VÍRUS e CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos
de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MÉDICO PSIQUIATRA
Transtornos mentais orgânicos, incluindo sintomáticos. Transtornos mentais e de comportamento devidos ao uso de substanciais psicoativas. Esquizofrenia,
transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor (afetivo). ranstornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes (transtornos fóbicosansiosos, obsessivos-compulsivos etc.). Síndromes comportamentais associadas a distúrbios fisiológicos e a fatores físicos (transtornos alimentares, não
orgânicos, do sono, disfunção sexual etc.). Transtornos da personalidade e de comportamento em adultos (transtornos específicos de personalidade etc.). Retardo
mental. Tratamento psicofarmacológico. Psiquiatria forense: atividade pericial; medicina defensiva e erro médico; direitos do paciente; internação involuntária.
MICROCEFALIA: Fatores geradores da microcefalia, Como funciona a ação do vírus nos casos de microcefalia, Tipos de acometimentos de crianças
com microcefalia, Como é feito o diagnóstico de microcefalia. Outras informações completares relacionadas a microcefalia. DENGUE, ZIKA VÍRUS e
CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: MOTORISTA SOCORRISTA SAMU
Legislação de Trânsito: (toda legislação atualizada com a Lei nº 11.705/2008): Novo Código de Trânsito Brasileiro; Normas Gerais de Circulação e Conduta;
Do Cidadão; Da educação para o trânsito; Da sinalização de trânsito; Das infrações; Dos crimes de Trânsito; Primeiros Socorros; Direção Defensiva;
Inspeção e cuidados com os veículos; Noções de mecânica e conceitos básicos sobre o trânsito. Da Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva e preventiva e
sua importância para a segurança do trânsito. Proteção ao Meio Ambiente e Cidadania. Relacionamento Interpessoal no Trânsito. Noções de Primeiros
Socorros e Atendimento a Acidentes de Trânsito. O homem: seu preparo técnico, psicológico e educacional como usuário da via. A Via: sua importância para a
circulação veicular, seu uso pelo condutor e seu uso pelo pedestre. O Veículo: seu conhecimento como meio de comunicação e de transporte, seu uso e
manutenção. O comportamento do condutor na direção veicular. O comportamento do pedestre nas vias de circulação. O uso dos equipamentos obrigatórios e
os acessórios de segurança. O comportamento específico do condutor no transporte de passageiros de cargas pesadas perigosas e socorros urgentes. Noções
de segurança individual e coletiva e condução de passageiros. Conhecimentos gerais sobre a direção e operação de veículos automotores. Noções gerais e
elementares de mecânica de automóveis. Conservação e limpeza dos veículos. Manutenção e reparos nos veículos, com verificações periódicas detectando as
falhas mecânicas e elétricas. Fazer reparos de emergência. Controle de quilometragem, combustíveis e lubrificantes. Noções básicas sobre procedimentos de
segurança, equipamentos de proteção de veículos automotores.Carga e descarga de materiais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E TRATORISTA
Legislação de Trânsito: Lei nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e suas alterações. Normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho: Condições
Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; Sinalização de Segurança. Postura Profissional: atendimento. Relações humanas no trabalho. Postura
profissional e apresentação pessoal. Ética profissional. Veículos: Operação de Caminhão,Legislação; Organização do Veículo Automotor; Tipos de Sistema do
Motor; Diagnóstico de Avarias; Painel; Manutenção de Caminhão Basculante; Noções de Direção Preventiva; Operação de Escavadeira: Componentes da
Escavadeira; Tipos de Escavadeira; Introdução e Equipamentos e Segurança na Operação de Carga; Operação de Motoniveladora: Componentes da
Motoniveladora; Análise de Riscos; Tipos de Motoniveladora; Operação de Pá Carregadeira: Componentes da Pá Carregadeira; Análise de Riscos; Tipos de Pá
Carregadeira; Operação de Rolo Compactador: Componentes do Rolo Compactador; Preparação do Terreno para Pavimentação; Escavação; Laminação em
Terrenos Duros.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENGENHEIRO CIVIL
Normas Regulamentadoras de Segurança, NR Nº 01 -Disposições Gerais; NR Nº 02 -Inspeção Prévia; NR Nº 03 -Embargo ou Interdição; NR Nº 05 -Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes; NR Nº 06 -Equipamentos de Proteção Individual (EPI); NR Nº 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO); NR Nº 09 -Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; NR Nº 11 -Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR Nº 12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; NR Nº 15 -Atividades e Operações Insalubres; NR Nº 16 -Atividades e Operações Perigosas; NR Nº 17 –
Ergonomia; NR Nº 20 -Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis; NR Nº 21 -Trabalho a Céu Aberto; NR Nº 23 -Proteção Contra Incêndios;
NR Nº 24 -Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; NR Nº 26 -Sinalização de Segurança;NR Nº 32 -Segurança e Saúde no Trabalho em
Estabelecimentos de Saúde; NR Nº 33 -Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados.Edificações: Materiais de construção civil; Componentes de
alvenaria –tijolos cerâmicos e blocos vazados; Concreto armado –dosagem, amassamento, lançamento e cura; Argamassas para revestimento –chapisco, reboco
e emboço; Aço para concreto armado –tipos de aço e classificação; Tecnologia das edificações; Estudos preliminares; Levantamento topográfico do terreno;
Anteprojetos e projetos; Canteiro de obras; Alvenarias de vedação e alvenarias estruturais; Formas para concreto armado; Sistema de formas de madeira;
Cobertura das edificações; Telhados cerâmicos –suporte e telha, Instalações elétricas prediais; Estruturas e Geotécnica: Resistência dos materiais; Tensões,
deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem, critérios de resistência; Concreto Armado; Materiais,
normas, solicitações normais, flexão normal simples, cisalhamento, controle da fissuração, aderência, lajes maciças e nervuradas, punção, torção, deformações
na flexão, pilares; Teoria das Estruturas; Morfologia das estruturas, carregamentos, idealização; Estruturas isostáticas planas e espaciais; Estudo de cabos;
Princípio dos Trabalhos Virtuais; Cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária; Análise de estruturas estaticamente
indeterminadas: método dasforças; Análise de estruturas cinematicamente indeterminadas: método dos deslocamentos, processo de Cross; Mecânica dos solos,
fundações; Hidráulica e Saneamento: Abastecimento de água; Demanda e consumo de água; Estimativa de vazões; Adutoras; Estações elevatórias; Princípios do
tratamento de água; Esgotamento sanitário; Sistemas estáticos para a disposição de esgotos; Rede coletora; Princípios do tratamento de esgotos; Drenagem
pluvial; Estimativa de contribuições; Galerias e canais; Limpeza pública; Estimativa de contribuições; Coleta de resíduos sólidos domiciliares; Compostagem;
Aterro sanitário e controlado; Instalações hidráulico-sanitárias; Projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria; Projeto e dimensionamento de
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instalações prediais de esgotos sanitários; Projeto e dimensionamento de instalações prediais de águas pluviais; Projeto e dimensionamento de instalações
prediais de combate a incêndio.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS- NUTRICIONISTA
Macro e Micronutrientes: funções, digestão, absorção, biodisponibilidade, metabolismo, requerimentos e fontes alimentares. Alimentação nos diferentes ciclos da
vida (0 a 2 anos, pré-escolar, escolar, adolescente, adulto e idoso). Guia alimentar para a População Brasileira. Guia alimentar para crianças menores de 2 anos.
Alimentação da Gestante. Alimentação da Nutriz. Aleitamento Materno. Prescrição dietética e terapia nutricional nas doenças crônicas não-transmissíveis. Técnica
dietética: Conceito, classificação, características físico-químicas e organolépticas de alimentos. Seleção, conservação, higiene de alimentos, parâmetros e critérios
de controle higiênico-sanitário. Pré-preparo e preparo dos alimentos. Contaminação de alimentos - Veículos de contaminação; micro-organismos contaminantes
de alimentos e produtores de toxi-infecções. Nutrição em Saúde Pública - Transição nutricional. Perfil nutricional e consumo alimentar da população brasileira.
Fatores determinantes do estado nutricional da população. Carências nutricionais de maior prevalência no Brasil. Papel do nutricionista nos diferentes níveis de
atenção à saúde. Vigilância Alimentar e Nutricional. Avaliação Nutricional. Legislação atualizada - Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Lei Orgânica de
Segurança Alimentar e Nutricional. Código de Ética Profissional do Nutricionista. Programa Nacional de Alimentação Escolar. DENGUE, ZIKA VÍRUS e
CHICUNGUNHA: Diferenças, Sintomas, Perigos, Transmissão, Complicações, Prevenções e Tipos de Tratamentos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR MATEMÁTICA
Números Naturais; Números Fracionários; Números Inteiros; Números Reias; Operações Fundamentais; Mínimo Múltiplo Comum; Máximo Divisor Comum;
Sistema de Unidades e Medidas; Potenciação; Radiciação; Logaritmo; Conceitos Básicos de; Matemática Financeira; Expressões Numéricas. Conjuntos e
Função; Trigonometria; Sequências numéricas PA e PG; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise Combinatória; Probabilidade; Números Complexos;
Polinômios; Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO.
Sociedade Brasileira; educação e cidadania; concepção de ensino e aprendizagem; fundamento de currículo: conceito, fundamentos e componentes; importância
da fundamentação teórica no processo de construção do conhecimento, orientações metodológicas e enfoques das diferentes áreas do conhecimento; Avaliação
do processo educativo; Princípio e Fundamentos das Diretrizes Nacionais da Educação Básica As relações do ensino e aprendizagem na sala de aula; Interação
professor aluno; o desenvolvimento dos conteúdos de Ensino Fundamental de 1º ao 5º Ano de acordo com os Parâmetros Nacionais; As relações do ensino e
aprendizagem na sala de aula; de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Temas Transversais;
Papel da escola no Ensino Fundamental no contexto sócio econômico e cultural brasileiro; Processo de escolarização e progressão continuada; Planejamento de
ensino; interdisciplinaridade no trabalho pedagógico; Gestão escolar; A relação ensino aprendizagem numa visão construtivista sócio interacionista; Estatuto da
criança e do Adolescente. Desenvolvimento global da criança de 0 a 6 anos; importância do processo de socialização da criança; importância dos jogos e
brincadeiras no desenvolvimento infantil, os Descritores da PROVA BRASIL.Etapas do desenvolvimento psicomotor. Aprendendo a aprender. Planejamento
curricular centrado na criança. Processo de aprendizagem da leitura a da escrita. Proposta pedagógica. Função sociopolítica e pedagógica. Eixos norteadores e
prática pedagógica. Espaço e tempo. Diferentes linguagens da criança. Convivência e interação social. O professor como mediador. Lateralidade. Educar e cuidar.
Espaço físico e recursos materiais. Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A criança e o número. Jogos,
brincadeiras e psicomotricidade. A arte na escola. Rotina da sala de aula. Creche: organização do espaço escolar, rotina, atividades, gestão. Avaliação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5 de 17/12/2009).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE ARTE
Metodologias e Procedimentos no Ensino Escolar de Artes Visuais. Metodologias e cotidiano escolar: leitura de imagens, processos perceptivos, expressivos e
criativos, tecnologias contemporâneas. Abordagens e seleção de conteúdos: Temas transversais e suas possibilidades de interação. Desenvolvimento de
projetos. História da arte: abordagens transdisciplinares. Elementos estruturadores das linguagens visuais. Avaliação de processos de ensino e aprendizagem.
Artes Visuais na Educação Escolar. A expressão gráfica e a construção da linguagem do desenho na infância. O desenvolvimento das linguagens visuais e
abordagens conceituais por crianças e jovens. Construção de conhecimentos em arte: ações educativas, sujeitos do processo e perspectivas de formação
sensível, cultural, histórica e estética. Relações entre conhecer, apreciar, refletir, produzir e ensinar arte. Arte no ocidente: da pré-história até a
contemporaneidade. Arte brasileira: da pré-história até a contemporaneidade.. Arte popular no Brasil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AGENTE SOCIAL
Lei nº 8.069/1990 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96: Princípios, Fins e
Organização da Educação Nacional; Níveis e Modalidades de Educação e Ensino. O Ensino Fundamental a partir da Lei nº 9394/96; As Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental. Lei 8.742/1993 – LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; Resolução 145/2004 do Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) - PNAS – Política Nacional de Assistência Social; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Política Nacional para a Inclusão Social da
População em Situação de Rua (Decreto Federal 7.053/09); Lei nº 11.340/2006 (Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Lei nº 13.146/2015 –
Estatuto da Pessoa com Deficiência; Resolução 109/2009 – Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) - Tipificação Nacional de Serviços Sócio
assistenciais.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ARTESÃO
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n° 8.069/1990. História da Arte. A ArteEducação no Brasil. Diversidade cultural no ensino das Artes Visuais. As abordagens metodológicas no ensino das Artes Visuais. O papel da arte na educação.
Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte. O ensino e a aprendizagem em arte. O uso das imagens no ensino das Artes Visuais.Cultura afro-brasileira, africana e
indígena. Conhecimento e desenvolvimento de atividades relacionadas ao artesanato em fios (bordado, tricô e crochê), tecidos (costura, pintura e macramê),
reaproveitamento de material reciclável (jornal, plástico, papel, papelão).
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
EDITAL Nº. 001/2016
O MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, em cumprimento ao que dispõe o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, torna público, a realização de
Concurso Público de Provas e Títulos destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de cargos públicos no total de 67 (sessenta
e sete) vagas de seu quadro efetivo de pessoal. O Concurso será regulado pelas normas institucionais constantes do Edital de Abertura,
seus anexos e eventuais retificações, caso existam, Lei Orgânica do Município de Taperoá, Lei Municipal nº 026/2011 (estatuto do servidor
público municipal), e demais legislação municipal e federal aplicável a essa finalidade.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Concurso destina-se ao provimento de cargos efetivos, mais o preenchimento de cargo(s) que vierem a vagar, durante o prazo de
validade do certame, constante no subitem 2.1 deste Edital e será assim constituído:
1ª (PRIMEIRA) ETAPA – de caráter eliminatório e classificatório.
Prova 1 – objetiva de conhecimentos gerais e específicos. Caráter classificatório e eliminatório
2ª (SEGUNDA) ETAPA – de caráter classificatório para cargos específicos neste Edital.
Prova 2 – de títulos de caráter classificatório.
3ª (SEGUNDA) ETAPA – de caráter classificatório e eliminatório para cargos específicos neste Edital.
Prova 3 – Prova Prática.
2. DOS CARGOS E VAGAS
2.1. O processo de seleção atenderá o elenco de cargos de provimento efetivo, descritos a seguir juntamente com as vagas disponíveis, a
carga horária semanal exigida e o nível salarial respectivo.
COD.

CARGO

Nº DE
VAGA(S)

AC

PD

REMUNERAÇÃO
R$

REQUISITOS MÍNIMOS DE ESCOLARIDADE

891,00 +
produtividade
880,00
880,00

1

Assistente Social

01

-

2
3

Auxiliar de Serviços Gerais
Agente Social

01
02

-

4
5

01
02

-

6

Artesão
Auxiliar de Consultório
Dentário
Agente de Endemias

01

-

7

Artífice - Eletricista

01

-

880,00
880,00 +
produtividade
1.014,00 +
produtividade
880,00

8

Artífice - Pedreiro

04

-

880,00

9***

Agente Comunitário de Saúde

02

-

10

Farmacêutico

01

-

11

Coveiro

01

-

1.014,00 +
produtividade
891,00 +
produtividade
880,00

12

Enfermeiro PSF

01

-

13

Enfermeiro SAMU

04

-

14

Engenheiro Civil

01

-

15

Fonoaudiólogo

01

-

16
17

Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta

01
01

-

Fiscal de Vigilância Sanitária
Médico Clínico PSF

02
02

01

Médico Psiquiatra

01

-

Motorista D

09

01

891,00 +
produtividade +
gratificação
891,00 +
gratificação
891,00 +
gratificação
891,00 +
produtividade
880,00
891,00 +
produtividade
880,00
891,00 +
produtividade +
gratificação
891,00 +
gratificação
880,00

Motorista Socorrista SAMU

04

-

880,00

18
19**

20
21**
22

JORNADA DE
TRABALHO

INSCRIÇÃO
R$

Nível Superior em Assistente Social e Registro no Conselho
Competente
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Médio Completo

40 hrs

100,00

40 hrs
40 hrs

40,00
60,00

Ensino Médio Completo
Ensino Médio Completo + Curso de Qualificação + Registro
no respectivo Conselho
Ensino Médio Completo

40 hrs
40 hrs

60,00
60,00

40 hrs

60,00

Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

40,00

Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

40,00

Ensino Médio Completo

40 hrs

60,00

Nível Superior em Farmácia e Registro no Conselho
Competente
Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

100,00

40 hrs

40,00

Nível Superior em Enfermagem e Registro no Conselho
Competente

40 hrs

100,00

Nível Superior em Enfermagem e Registro no Conselho
Competente
Nível Superior em Engenharia Civil e Registro no Conselho
Competente
Nível Superior em Fonoaudiologia e Registro no Conselho
Competente
Curso de Nível Superior Completo
Curso de Nível Superior em Fisioterapia

Plantão 24
horas/72 horas
40 hrs

100,00

40 hrs

100,00

40 hrs
40 hrs

100,00
100,00

Ensino Médio Completo
Nível Superior em Medicina e Registro no Conselho
Competente

40 hrs
40 hrs

60,00
100,00

Nível Superior em Medicina, habilitação em Psiquiatria e
Registro no Conselho Competente
Ensino Médio Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D”
Ensino Médio Incompleto + Carteira Nacional de Habilitação
Categoria “D” + Curso de Qualificação

20 hrs

100,00

40 hrs

40,00

Plantão 24
horas/72 horas

40,00

100,00
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23

Nutricionista

01

-

24

Operador de Máquinas
Pesadas
Orientador Social

04

-

04

01

880,00

26

Odontólogo do PSF

01

-

27

Técnico em Radiologia

01

-

28

04

-

29

Técnico em Enfermagem
SAMU
Professor Educação Básica I

03

-

891,00 +
produtividade +
gratificação
880,00 +
gratificação
880,00 +
gratificação
1.599,36

30

Professor Matemática

01

-

1.731,64

31

Professor Arte

01

-

1.731,64

25**

891,00 +
produtividade
880,00

Curso de Nível Superior em Nutrição

40 hrs

100,00

Ensino Fundamental Incompleto

40 hrs

40,00

Ensino Médio Completo

40 hrs

60,00

Nível Superior em Odontologia e Registro no Conselho
Competente

40 hrs

100,00

Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Radiologia +
Registro no Conselho Competente
Ensino Médio Técnico Completo + Curso Técnico em
Enfermagem + Registro no Conselho Competente
Licenciatura Plena em Pedagogia e habilitação para o
ensino
Licenciatura Plena em Matemática e/ou Licenciatura Plena
em Ciência e habilitação em Matemática
Licenciatura Plena em Arte e/ou Licenciatura em Educação
Artística

30 hrs

60,00

Plantão 24
horas/72 horas
30 hrs

60,00
100,00

30 hrs

100,00

30 hrs

100,00

64
03
AC: AMPLA CONCORRÊNCIA
PD: PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
** Vagas destinadas a candidatos PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
*** Vagas destinadas a LOCALIDADES ESPECÍFICAS.

2.2. Os candidatos aprovados para os cargos na zona urbana serão distribuídos em unidades administrativas do Município de Taperoá,
considerando a necessidade de cada setor.
2.3. Não haverá, por parte da Administração Municipal, fornecimento de transporte ou alimentação para os candidatos que tomarem
posse nos cargos oferecidos no presente Concurso Público.
2.4. Para os candidatos que são beneficiados pela Gratificação de Programas, essa gratificação será garantida até a vigência do Programa.
2.5. O horário e a designação do local de trabalho dos empossados serão estabelecidos de acordo com a demanda de serviços do
Território do Município e assinada pelo Prefeito Constitucional do Município de Taperoá – PB
2.5.1. VAGAS DIRECIONADAS PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
CÓD.
001

CARGO
Agente Comunitário de Saúde

*** MICROÁREA
22

VAGA
01

002

Agente Comunitário de Saúde

33

01

TOTAL

02

2.5.2. Para o Cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), o candidato aprovado além dos pré-requisitos somente estará apto a investirse no respectivo cargo se comprovar residência a partir da publicação deste Edital, na comunidade onde prestará o certame e houver
concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada, conforme exigência da Lei Federal 11.3502006.
3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
3.1. O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será investido no cargo se atender as seguintes exigências, na data da posse:
3.1.1. Ter sido aprovado e classificado no concurso, na forma estabelecida neste edital;
3.1.2. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira – se estrangeiro, deverá ser portador de visto Permanente ou visto Temporário;
3.1.3. Gozar dos direitos civis e políticos;
3.1.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais;
3.1.5. Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
3.1.6. Possuir 18 anos completos, a data da posse;
3.1.7. Ter a escolaridade exigida no item 2.1.deste Edital, com colação de grau anterior ao dia da posse;
3.1.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada por junta médica do Município de Taperoá;
3.1.9. Apresentar declaração de que não foi condenado em processo criminal, com sentença transitada em julgado;
3.1.10. Estar quite com a Receita Federal no que se refere à entrega da Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física;
3.1.11. Atender às disposições legais, nos casos de aposentadoria e acúmulo de cargos públicos;
3.1.12. Não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades, por prática de atos desabonadores no exercício profissional;
3.1.13. Possuir CPF regularizado;
3.1.14. Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego ou função pública que caracterizem
acumulação ilícita de cargos na forma do inciso XVI e do parágrafo 10 do Artigo 37 da Constituição Federal do Brasil;
3.1.15. No caso de acumular licitamente cargo público, a carga horária total não poderá ultrapassar 60 (sessenta) horas semanais (Parecer
GQ-145, publicado no DOU de 01/04/98);
3.1.16. O candidato que, na data da posse, não reunir os requisitos enumerados nos itens 3. e 13 deste Edital ou que por qualquer motivo não
puder comprová-los, perderá o direito à posse no cargo para o qual foi nomeado.
4. DAS INSCRIÇÕES VIA INTERNET
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4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às
quais não poderá alegar desconhecimento.
4.2. De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato deverá recolher o valor de inscrição somente após tomar conhecimento de todos os
requisitos e condições exigidas para o Concurso, até a data do término das inscrições.
4.3. O candidato se responsabilizará pela fidedignidade das informações prestadas no Formulário de Inscrição via Internet.
4.4. As inscrições para o Concurso serão realizadas exclusivamente pela Internet, das 8 horas do dia 28

de novembro a

30 de dezembro de 2016 observado o horário de Brasília, e de acordo com o com os Cargos constantes nos itens
2.1. e 5.3. Deste Edital.
4.5. Para inscrever-se o candidato deverá, no período das inscrições, acessar o endereço eletrônico www.educapb.com.br, efetuar sua
inscrição conforme o que está estabelecido neste Edital, ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o Formulário respectivo e
transmitir os dados pela Internet, imprimindo o comprovante de inscrição finalizada.
4.6. O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico www.educapb.com.br, deverá ser impresso para o pagamento do valor da
inscrição, após conclusão do preenchimento do Formulário de Inscrição, on-line, em qualquer banco do sistema de compensação bancária.
4.7. O pagamento do valor da inscrição poderá ser efetuado por débito em conta, em dinheiro ou em cheque do próprio candidato. O
pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação.
4.8. Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á automaticamente sem efeito a inscrição.
4.9. Em caso de feriado que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que se encontra o candidato, o boleto deverá ser
pago antecipadamente.
4.10. . Ao se inscrever o candidato deverá indicar no Formulário de Inscrição o Código da Opção de cargo/área de atuação, de acordo com os
itens 2.1.e 5.3. deste Edital e da barra de opções do Formulário de Inscrição.
4.11. O candidato poderá efetuar mais de uma inscrição, levando em consideração a compatibilidade dos dias, turnos e horários de
provas, previamente estabelecidos neste EDITAL.
4.12. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do Formulário de Inscrição.
4.13. As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a Empresa
responsável pelo Concurso e a Comissão do Concurso o direito de excluir do Concurso Público aquele que não preencher esse documento
oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
4.14. Efetuada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração de código da opção de cargo/área de atuação, bem como não
haverá em hipótese alguma, devolução da importância paga.
4.15. O descumprimento das instruções para inscrição implicará a sua não efetivação.
4.16. A partir de 09 de janeiro de 2017, o candidato poderá conferir no endereço eletrônico www.educapb.com.br, se os dados da
inscrição foram recebidos e o pagamento da inscrição efetivado. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato pelo e-mail:
educajampa@gmail.com de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 08 às 12 e das 14 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o
ocorrido.
4.17. As inscrições somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição.
4.18. Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado em valor menor do que o estabelecido nos itens 2.1., deste Edital, bem
como as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de encerramento das inscrições.
4.20. Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, ainda que superior ou em duplicidade.
4.20. Não serão efetivadas as inscrições em desacordo com as instruções constantes deste Edital.
4.21. A EDUCA – ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por
motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia
elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5. DA INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

5.1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais é assegurado o direito de se inscrever neste Concurso Público, desde que as
atribuições do Cargo/função pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, e a elas serão reservados 5% (cinco por
cento) do total das vagas oferecidas, considerando a compatibilidade do candidato Lei.
5.2. Caso a aplicação do percentual resulte em número fracionário, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.
5.3. Atendendo a determinação, ficam reservadas as seguintes vagas para candidatos portadores de deficiência.
Cargo
Motorista D
Médico Clínico
Orientador Social

Total

Nº de Vaga(s)
01
01
01
03

5.4. Ao inscrever-se no Concurso é recomendado ao candidato portador de deficiência:
5.4.1. Declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição e, no período das inscrições,
deverá encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à Rua Hilda Coutinho Lucena, 82, Miramar – João Pessoa-PB, CEP: 58043110 documentos a seguir:
5.4.2. Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores ao término das
inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença – CID, assinatura e carimbo contendo o CRM do médico responsável por sua emissão, bem como a provável causa
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da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação da sua prova, informando, também, o seu nome, o número do documento de
identidade (RG) e o número do CPF.
5.5. A solicitação de condições especiais para realizar a prova será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.
5.6. O candidato não portador de deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a realização das provas, deverá
solicitar por escrito, ate o encerramento das inscrições, encaminhar via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR) até 10 dias após o término das
inscrições, para o endereço à Rua Hilda Coutinho Lucena, 82, Miramar – João Pessoa-PB, CEP: 58043-110, informando quais os recursos
especiais necessários (materiais, equipamentos etc.), também durante o período de inscrições. Após este período, a solicitação será
indeferida e comunicada ao candidato.
5.7. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar documento comprobatório da
maternidade e um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A candidata
nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
5.8. Ao deficiente visual (amblíopes) que solicitar prova especial ampliada será oferecida prova nesse sistema.
5.9. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passiveis de correção simples do tipo miopia.
5.10. O candidato aprovado no Concurso Público será submetido a exames médicos e complementares por médico oficial ou credenciado
pela Prefeitura de Taperoá que irá avaliar a sua condição física e mental.
5.11. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas portadoras de necessidades especiais, estas serão preenchidas
pelos demais, com estrita observância da ordem de classificação.
5.12. As pessoas portadoras de necessidades especiais participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos.
5.13. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de necessidades especiais, se aprovado no concurso público, terá seu nome
publicado na lista geral dos aprovados e em lista à parte.
5.14. A relação dos candidatos inscritos com inscrições indeferidas será divulgada pelo mesmo processo das homologadas e caberá
recurso no prazo de dois dias, a contar da data de sua divulgação.
5.15. Será indeferida a inscrição do candidato Portador de Necessidades Especiais que apresentar o Laudo Médico com a indicação do CID
incompatível com cargo a que se propõe ocupar.
5.16. Nos termos do art. 4º, do Decreto nº. 3.298/99 e alterações posteriores são consideradas pessoas com deficiências aquelas que se
enquadram nas seguintes categorias:
a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da
função física, apresentando –se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das funções.
b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (Db) ou mais aferida por audiograma nas frequências de
500 Hz, 1.000Hz, .000Hz e 3.000Hz.
c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60%; ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.
d) Deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização
dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho.
e) Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
5.17. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição seja incompatível com o cargo
pretendido.
6. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DE INSCRIÇÃO
6.1. De acordo com o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como família de baixa renda a unidade nuclear composta por um ou
mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por
aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio, com renda familiar mensal “per capita” de até meio salário mínimo ou que
possua renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos.
6.2. Ainda consta e define no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, como renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos
por todos os membros da família.
6.3.Não serão aceitos pedidos de isenção total ou parcial do pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, salvo
em condições de extrema pobreza devidamente comprovada e com as condições abaixo discriminadas:
6.3.1. A condição de desempregado, conforme Lei Estadual nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999:
6.3.2. Não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
6.3.3. Não possuir vínculo estatutário vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;
6.3.4. Não possuir contrato de prestação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal;
6.3.5. Não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma.
6.3.6. A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL – LTDA consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.
6.4.Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos
auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas:
6.4.1.Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;
6.4.2.Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;
6.4.3.Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;
6.4.4.Programa Nacional de Inclusão do Jovem – Pró-Jovem;
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6.4.5.Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, residentes
em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e
6.4.6.Demais programas de transferência condicionada de renda implementada por Estados, Distrito Federal ou Municípios.
6.5. Conforme o disposto no Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, define-se como renda familiar “per Capita” a razão entre renda familiar
mensal e o total de indivíduos na família.
6.5.O Candidato deverá anexar ao Requerimento, obrigatoriamente, de forma cumulativa e não alternativa, os seguintes documentos
comprobatórios de sua hipossuficiência financeira:
6.5.1. Comprovante de sua inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) ativo para os Programas Sociais do Governo Federal -(não será
considerado o Cadastro caracterizado intencionalmente apenas para efeito de isenção da taxa de inscrição), o qual deverá conter:
6.5.2.Seu nome completo, número da inscrição (para comprovação junto ao sistema do Governo). A simples posse de um número de
NIS, atribuído pelo CadÚnico não é suficiente para garantir a isenção do candidato. Para isso, é necessário que o mesmo esteja
inscrito e ativo em algum Programa Social do Governo Federal.
6.5.3.Documento de Identidade (RG) do requerente.
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente.
6.5.4. Comprovante de Programa do Governo Federal.
6.5.5. Comprovante de Residência.
6.6. O candidato que atender as condições estabelecidas no item 6.3 e subitens, no item 6.4 e subitens e no item 6.5 e subitens deverá
preencher o Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição (Anexo IV) que está à disposição no site: www.educapb.com.br, assiná-lo,
juntar os documentos necessários e entregar, em mãos, no Prédio da Prefeitura Municipal de Taperoá, sito a Rua Governador Dorgival
Terceiro Neto nº 363, Centro - Taperoá - PB, no horário das 8h as 13:00 h, em duas vias, o qual receberá do funcionário uma das vias
protocolada, no dia 09 de dezembro de 2016, data prevista no Cronograma Provisório deste Edital,

Anexo I.
6.7.Todos os Documentos apresentados deverão ser autenticados em Cartório por tabelião, ou por servidor da Prefeitura Municipal de
Taperoá, devidamente identificado, com carimbo que contenha sua matrícula.
6.8.O candidato deverá apresentar ao Servidor indicado, os documentos originais e as cópias para autenticação.
6.9.As solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição só serão analisadas quando entregues até a data limite estabelecida neste Edital
(Cronograma de Eventos).
6.10.A Prefeitura Municipal de Taperoá e a EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA não se responsabilizam pelos requerimentos não
entregues, seja qual for o motivo, ou entregues após a data limite para a publicação do resultado.
6.11.Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao Candidato que:
6.11.1.Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
6.11.2.Fraudar e/ou falsificar documentos;
6.11.3.Pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos previstos nos subitens:
6.11.4.Não observar os locais, os prazos e os horários estabelecidos no subitem e Cronograma Provisório deste Edital. Anexo I.
6.12.As informações prestadas no requerimento de isenção da taxa de inscrição, bem como a documentação apresentada, serão de inteira
responsabilidade do requerente, podendo o mesmo responder, a qualquer momento por crime contra a fé pública.
6.13.Não será permitida a inclusão de documentos complementares, bem como a revisão da solicitação de isenção .da taxa de inscrição,
quando do seu indeferimento.
Não serão aceitas solicitações de isenção da taxa de inscrição por fax, e-mail ou qualquer outro que não definido neste Edital.
6.14.O Candidato que proceder ao requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá acompanhar pelo site www.educapb.com.br, e nos
quadros de avisos da Prefeitura Municipal de Taperoá o resultado do deferimento ou indeferimento de suas petições. A Divulgação da relação
dos candidatos isentos do pagamento da taxa de inscrição será feita no dia 16 de dezembro de 2016 no quadro de avisos da
Prefeitura e no site www.educapb.com.br
6.15.Se o candidato ainda não tiver efetivado sua inscrição e tiver seu pedido de isenção deferido, deve realizar sua inscrição através do site,
de forma on-line, para que seja homologada.
6.16.Caso o pedido de isenção seja indeferido, o candidato que quiser, mesmo assim, concorrer ao concurso deverá efetivar sua inscrição no
site de forma on-line e efetuar o pagamento da taxa de inscrições através do boleto bancário até o limite da data de vencimento.
6.17.O candidato que não efetivar a sua inscrição, após a análise dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição, não será
considerado candidato apto a concorrer ao concurso, mesmo que tenha seu pedido de isenção deferido.
7. DAS PROVAS OBJETIVAS
7.1 O Concurso constará de Provas Objetivas, Provas Práticas e Provas de Títulos.
A – Nível Básico – Fundamental Incompleto – Prova Objetiva
Pontuação
Questão (4)
Língua
Portuguesa

Pontuação
Questão (2)
Noções de Administração
Pública e Atribuições do Cargo

Pontuação
Questão (3)
Conhecimentos
Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Artífice - Eletricista

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Artífice - Pedreiro

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Coveiro

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

Cargo

Total
Caráter
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Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (Cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
B – Nível Básico – Fundamental Incompleto – Prova Objetiva
Pontuação
Questão (4)

Cargo

Língua
Portuguesa
Motorista D
Operador
Pesadas

de

Máquinas

Pontuação
Questão (2)
Noções de Administração
Pública, Conhecimentos Gerais.

Pontuação
Questão (3)
Caráter

Conhecimentos
Específicos

Total

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório

15

5

10

30

Eliminatório e
Classificatório
Eliminatório e
Classificatório

PROVA PRÁTICA

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (Cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
+ pontuação na PROVA PRÁTICA.
C – Nível Médio/Profissional SAÚDE – Prova Objetiva
Valor
Questão (3)
Cargo

Valor Questão(2)
Valor Questão(2)

Total

Caráter

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e
Noções de
Administração

10

10

10

Agente de Endemias

10

10

Agente Comunitário de Saúde

10

Fiscal de Vigilância Sanitária
Técnico
SAMU

Língua
Portuguesa
Auxiliar
Dentário

de

de

Consultório

Enfermagem

Técnico em Radiologia

Valor Questão
Questão(3)
Conhecimentos
Específicos

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
D– Nível Médio – Prova Objetiva

Cargo

Valor
Questão (3)

Valor
Questão(2)

Valor
Questão(2)

Valor Questão
Questão(3)

Total

Caráter

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e Noções
de Administração

Conhecimentos
Específicos

Agente Social

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Artesã

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Fiscal de Tributos

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Orientador Social

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (Cinquenta) pontos na Prova Objetiva.
+ pontuação na PROVA PRÁTICA.
E– Nível Superior – Prova Objetiva – Área de Saúde
Cargo

Valor
Questão (3)

Valor
Questão(2)

Valor
Questão(2)

Valor Questão
Questão(3)

Caráter
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Total

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e
Noções de
Administração

Conhecimentos
Específicos

Assistente Social

10

10

10

10

Enfermeiro do SAMU

10

10

10

10

Farmacêutico

10

10

10

10

Fisioterapeuta

10

10

10

10

Fonoaudiólogo

10

10

10

10

Odontólogo do PSF

10

10

10

10

Médico Clínico

10

10

10

10

Médico Psiquiatra

10

10

10

10

Nutricionista

10

10

10

10

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

PROVA DE TÍTULOS

Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(cinquenta pontos na Prova Objetiva,
+ PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS.

F. Nível Superior – Magistério – Prova Objetiva
Valor
Questão (3)

Cargo

Valor Questão(2)

Valor
Questão(2)

Valor Questão
Questão(3)

Língua
Portuguesa

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos de
Informática e
Noções de
Administração

Professor de Arte

10

10

10

10

Professor Matemática

10

10

10

10

Professor
Básica I

10

10

10

10

da

Educação

PROVA DE TÍTULOS

Conhecimentos
Específicos

Total

Caráter

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório

40

Eliminatório e
Classificatório
Classificatório

Critério de aprovação: estará aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50(cinquenta pontos na Prova Objetiva,
+PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS.

7.2. Serão aplicadas, para todos os cargos, provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os objetos de avaliação
constantes deste edital, Avaliação de Títulos de caráter classificatório para os cargos de Nível Superior, Prova Prática para o cargo de
Motorista e Operador de Maquinas Pesadas, de caráter classificatório e eliminatório.
7.3. As provas serão compostas de 30 (trinta) questões para todos os cargos de Nível Básico – Fundamental Incompleto, e de 40
(quarenta) questões para todos os cargos de nível Médio e Superior, e cada questão conterá 5 (cinco) alternativas de resposta,
identificadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo correta apenas uma dessas alternativas.
7.4. Da Data, Horário e Local de Realização das Provas Objetivas.

7.4.1. As Provas Objetivas para todos os Cargos do Concurso Público serão aplicadas no dia 22 de janeiro de
2017, Turno MANHÃ para os Cargos de Nível Médio e Superior e Turno TARDE para os Cargos de Cargos de Nível
Fundamental.
7.5. Poderá haver aplicação de provas em município mais próximo da cidade de Taperoá, de acordo com a quantidade de candidatos
inscritos e locais disponíveis para realização das mesmas. O candidato somente fará prova munido de um dos documentos oficiais de
identificação, com foto.
7.6. O Edital de divulgação dos locais de realização das provas objetivas será publicado no Semanário do Município, afixado no quadro de
avisos da Prefeitura de Taperoá e no site da Empresa EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA - www.educapb.com.br,
7.7. Será de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento e consulta para verificar o seu local correto de prova, bem como o
comparecimento no horário determinado.
7.8. Os Conteúdos Programáticos constam no Anexo III, deste edital.
7.9. Das Condições para a Realização da Prova Objetiva
7.9.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário
fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de cor de tinta azul ou preta, com o comprovante de inscrição e com documento de
identidade original.
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7.9.2. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança
Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o
modelo novo, com foto).
7.9.3. Não serão considerados como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo
antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis ou danificados.
7.9.4. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas, nem protocolos de entrega de documentos.
7. 9.5. Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o horário fixado para o seu início.
7.9.6. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de anotações, impressos ou
qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a livros, a legislação comentada ou anotada, a súmulas, a livros doutrinários e a
manuais.
7.9.7. Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de quaisquer equipamentos que permitam o armazenamento ou a
comunicação de dados e informações.
7.9.8. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas.
7.9.9. Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento na Prova Objetiva implicará na imediata eliminação do
candidato.
7.7.10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude do afastamento do
candidato da sala onde está sendo aplicada a Prova Objetiva.
7.9.11. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação das provas.
7.9.12. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante a realização de qualquer uma das
provas:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, inadimitindo-se qualquer tolerância;
b) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
c) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
d) utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente
permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou pager, ou que se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as autoridades presentes ou candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio que não os permitidos;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou caderno de questões;
i) descumprir as orientações contidas no caderno de provas e na folha de respostas;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
7.9.13. O mínimo de permanência do candidato na sala de prova é de uma hora, após o início da mesma.
7.9.14. O período de duração da prova é de 03 (três) horas para todos os cargos.
7.9.15. Será atribuída pontuação zero à questão de Prova Objetiva que contiver mais de uma, ou nenhuma, resposta assinalada, ou que
contiver emenda ou rasura.
7.9.16. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido para
a correção. O preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade com
as instruções específicas contidas na capa do Caderno de Questões. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.
7. 9.17. Ao terminar a Prova Objetiva, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Cartão de Respostas e o Caderno de
Questões.
7.10. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, assim, como alterações em dispositivos legais e normativos
posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público.
7.11.Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares adequados existentes nas Escolas e Prédios Públicos
localizados na cidade de Taperoá, a EDUCA ASSESSORIA EDUCACIOANAL – LTDA reserva-se o direito de alocá-los em cidades
próximas para aplicação das Provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento
desses candidatos, podendo ainda ser aplicadas tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, dependendo da quantidade de
candidatos inscritos.
7.12. A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIOANAL – LTDA e a Prefeitura Municipal de Taperoá não se responsabilizarão por eventuais
coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras atividades.
8. DA PROVA PRÁTICA - CLASSIFICATÓRIA e ELIMINATÓRIA

8.1. A Prova Prática e o de Caráter Classificatório e Eliminatório.
8.2.Concorrerão à Prova Prática somente os candidatos que lograrem habilitação na prova objetiva.
8.3.Serão convocados por meio de Edital de Convocação para Prova Prática, somente 03(três) vezes o número de vagas oferecidas por
categoria, respeitados os empates na última posição.
8.4.A PROVA PRÁTICA busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do candidato às exigências e ao desempenho
eficiente das atividades do cargo a que se propõe ocupar.
8.5. Os Candidatos à vaga de Motorista e Operador de Maquinas Pesadas deverão comparecer ao local designado para a prova com
antecedência mínima de 30 minutos, munido de documento oficial de identidade original e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria
exigida para o cargo, devendo o documento em questão estar devidamente dentro do prazo de validade, de acordo com a legislação vigente
(Código de Trânsito Brasileiro).
8.6. A Prova Prática de Motorista e Operador de Maquinas Pesadas será avaliada numa escala de 000 (zero) a 100 (cem) pontos, onde o
ponto de corte será de 25(vinte e cinco) pontos por veículo, se utilizados dois veículos, caso seja utilizado apenas um (01) veículo, o ponto de
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corte será de 50(cinquenta) pontos. Na Prova Prática será avaliado o conhecimento do candidato em relação às atividades do cargo a que se
propõe ocupar, se está o candidato apto ou inapto a exercer satisfatoriamente suas funções.
8.7. Para os Cargos de Motorista e Operador de Maquinas Pesadas se o candidato for considerado APTO, a nota obtida na Prova Prática
será somada aos pontos da Prova Objetiva. Caso o candidato fique abaixo da nota de corte 70(setenta) pontos, será considerado INAPTO e
automaticamente estará eliminado do Concurso.
8.8.Quanto aos critérios de análise da Prova Prática de Motorista e Operador de Maquinas Pesadas, serão considerados a identificação
geral, a verificação da manutenção, o funcionamento, a condução, operação e segurança dos veículos. Na Prova Prática será avaliado o
conhecimento do candidato em operação veicular atentando para as normas do Código de Trânsito Brasileiro a fim de averiguar, se está o
candidato está apto ou inapto a exercer satisfatoriamente as suas funções.
8.9. Não haverá segunda chamada ou repetição das provas seja qual for o motivo alegado.
8.10.A Prova Prática de Motorista e Operador de Maquinas Pesadas acontecerá na cidade de Taperoá.
8.11.O candidato que não realizar a Prova Prática, será excluído do Concurso.
9. DA PROVA DE TÍTULOS – CLASSIFICATÓRIA

9.1 Concorrerão à Prova de Títulos somente os candidatos que lograrem habilitação na prova objetiva.
9.2. Serão convocados para Prova de Títulos somente 03(três) vezes o número de vagas oferecidas por Cargo, respeitados os empates na
última posição.
9.3. Somente apresentarão documentos para a Prova de Títulos os candidatos que após aprovados e classificados na prova objetiva, forem
convocados por meio de Edital de Convocação.
9.4. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título não será eliminado do
Concurso.
9.5. Não serão aceitos Títulos encaminhados via postal, via fax, via correio eletrônico ou por quaisquer outras vias não especificadas neste
edital.
9.6. No ato da entrega dos Títulos, o candidato deverá preencher e assinar formulário, no qual indicará a quantidade de títulos apresentados.
Juntamente com esse formulário, deverá ser apresentado fotocópias autenticadas, encadernadas e em espiral, com páginas
enumeradas, de cada título declarado.
9.7. Não serão recebidos documentos originais.
9.8.Não serão consideradas para efeito de pontuação, as cópias não - autenticadas em cartório.
9.9.Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os Títulos entregues por procurador, mediante apresentação de
documento de identidade e CPF do procurador e do candidato.
9.10.Outras informações referentes à prova de títulos serão contadas no edital de convocação.
9.11.Os documentos de Títulos que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão de curso deverão estar
acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição
Oficial ou reconhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do
documento.
9.12.Os certificados expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução efetuada por tradutor
juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente.
9.13.Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
9.14 Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período determinado, bem como, Títulos que não constem nas tabelas
apresentadas neste Edital.
9.15. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos
apresentados seja superior, os quais serão somados à nota da prova objetiva para efeito de classificação no concurso.
9.16.A prova de títulos terá caráter classificatório.
9.17.A escolaridade exigida como requisito para inscrição no concurso, não será considerada como Título, mas a comprovação do
Diploma e Histórico dessa escolaridade deverá acompanhar a documentação da prova de títulos
9.18. O Candidato que NÃO apresentar o DIPLOMA referente à escolaridade mínima exigida no QUADRO DE CARGOS E VAGAS –
ITEM 2.1, não terá pontuação de TÍTULOS, mas não será eliminado do Concurso.
9.18. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:
9.18.1. QUADRO DE TÍTULOS
ITEM

1

2

3

4

TÍTULO
.Doutorado: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Doutorado ou
Certificado/declaração acompanhado de histórico do Curso em qualquer área..
. Não serão aceitas monografias, teses ou atas em fase de revisão.
. Mestrado: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de Mestrado ou
Certificado/declaração acompanhado de histórico do Curso em qualquer área.
. Não serão aceitas monografias, teses ou atas em fase de revisão.
. Especialização: Título de Especialização Lato Sensu em
qualquer área, concluído
até a data da apresentação dos títulos por meio de Diploma, devidamente registrado, ou
Certificado/declaração acompanhado de histórico do Curso, com carga horária mínima de
360 horas.
. Não serão aceitas monografias em fase de conclusão.
Certificado de experiência em atividade profissional em instituição pública ou privada, em
empregos/cargos de mesmo nível de escolaridade em área a que concorre.

VALOR DE
CADA TÍTULO

SOMA DOS
TÍTULOS

-

3,5

2,0

0,50 por ano
completo, sem
sobreposição de
tempo.

1,0

3,5
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SOMA TOTAL DOS TÍTULOS

10 PONTOS

9.18.2. Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados nos itens 1, 2 e 3 do quadro de títulos, serão aceitos somente os
certificados em que apresente a carga horária.
9.18.3. Para receber a pontuação relativa ao título 4 do quadro de títulos, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções:
a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), acrescida de CERTIDÃO do empregador que informe o período (com início e
fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se\realizado na área privada,
acompanhada do diploma de conclusão de curso de graduação na área a que concorre.
b) CERTIDÃO de tempo de serviço que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie de serviço realizado, com a descrição
das atividades desenvolvidas, se realizado na área pública, acompanhado do diploma de conclusão de curso de graduação na área a que
concorre.
9.18.4. Para efeito da pontuação do item 4 dos quadros de Títulos, não será considerado fração de ano nem sobreposição de tempo.
9.18.5. Para efeito da pontuação do item 4 dos quadros de Títulos, só serão aceitas CERTIDÕES de instituições públicas emitidas pelo chefe
do Setor de Recursos Humanos do referido órgão e para instituições privadas emitidas pelo contador responsável pela contabilidade da
empresa ou apresentação da cópia autenticada da Carteira de Trabalho.
9.18.6. Para efeito da pontuação do item 4, não será considera Declaração ou Certidão, aquela que é emitida por Diretor(a) Escolar ou
qualquer funcionário de escola ou função equivalente de outros órgãos.
9.18.7. Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação em que fica vedada a cumulatividade de créditos, salvo o do item 4.
9.18.8. Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria ou de bolsa de estudo.
9. 18.9. Os demais candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva e não convocados para a Prova de Títulos, poderão fazer parte de
futuras convocações, conforme a necessidade da Prefeitura Municipal de Taperoá, observando o prazo de validade do Concurso.
9. 18.9. Os demais candidatos aprovados na Prova Escrita Objetiva e não convocados para a Prova de Títulos, NÃO serão eliminados do
Concurso.
10. DA AVALIAÇÃO E RESULTADOS
10.1. O Gabarito Preliminar das Provas Objetivas será divulgado, até 03 (três) dia após a realização das Provas Objetivas.
10.2. As questões das provas objetivas serão elaboradas incluindo competências básicas para o desempenho da leitura crítica, capacidade de
compreensão de sentidos e significados, interpretação, raciocínio e análise de textos e contextos.
10.3. Questões deixadas em branco, ou com mais de uma marcação não serão consideradas nem como erro nem como acerto.
10.4. Os resultados das Provas Objetivas e da Classificação Final serão divulgados em Editais próprios.
10.5. A nota final dos candidatos nas categorias de Nível Superior é a somatória de pontos obtidos na prova objetiva mais pontos da Prova
de Títulos. A nota final das demais categorias contidas no item 2.1. e 5.3. deste Edital é a somatória de pontos obtidos na prova objetiva,
exceto os Cargos de Motorista e Operador de Maquinas.
10.6. A nota final das demais categorias contidas no item 2.1. e 5.3. deste Edital é a somatória de pontos obtidos na Prova Objetiva.
10.7. Serão considerados habilitados para todos os cargos, os candidatos que obtiverem média ponderada igual ou superior a 50
(cinquenta) nas Provas Objetivas. Os demais candidatos serão excluídos do Concurso.
10.8. Para fins de resultado do Concurso, considera-se:
10.8.1. Classificado: candidato que tenha obtido nota final que o posicione dentre as vagas oferecidas neste edital;
10.8.2. Aprovado: candidato que tenha obtido nota final que o posicione após vagas oferecidas no edital.
10.8.3. Nenhum dos candidatos empatados na última posição da relação de aprovados ou de classificados será considerado reprovado nos
termos deste Edital.
10. 8.4. Da divulgação dos resultados constarão apenas os candidatos aprovados e classificados, por Cargo.
10.19.. Será eliminado do Concurso o candidato que não preencher o Cartão Resposta de acordo com as orientações contidas no Caderno
de Questão, e que venha a comprometer a leitura dos Cartões.
11. DOS CRITÉRIOS DE EMPATE E RESULTADO FINAL
11.1. A classificação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas objetivas, por cargo de opção, sendo
considerado apto o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
11.2. Em caso de igualdade de pontos na nota final, terá preferência, para efeito de classificação, sucessivamente, o candidato:
11.2.1. Para os cargos de Nível Fundamental Incompleto, aquele que:
a) obtiver maior idade. Parágrafo Único do art. 27 da Lei N° 10.741/2003 (Lei do Idoso);
b) obtiver maior nota na prova de Português;
c) obtiver maior nota na prova de Noções de Administração Pública e Atribuições do cargo;
d) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;
e) que tiver mais idade.
11.2.2. Para o cargo de Motorista e Operador de Maquinas, aquele que:
a) tiver maior idade. Parágrafo Único do art. 27 da Lei N° 10.741/2003 (Lei do Idoso);
b) obtiver maior nota na prova de Português;
c) obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos;
d) obtiver maior nota na prova de Noções de Administração Pública e Conhecimentos Gerais
e) que tiver mais idade.
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11.2.3. Para os cargos de nível Médio, Médio Profissional e Superior, aquele que:
a)obtiver maior idade. Parágrafo Único do art. 27 da Lei N° 10.741/2003 (Lei do Idoso).
b) obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa;
d) obtiver maior número de pontos na prova de Informática e Noções de Administração Pública;
e) obtiver maior número de pontos na prova de Conhecimentos Gerias;
f) que tiver mais idade;
g) por sorteio.
11.4. Em relação à pontuação na Prova Prática, em caso de igualdade na nota final de candidatos, para fins de classificação, na situação
em que nenhum dos candidatos empatados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o
desempate se fará da seguinte forma:
a) maior pontuação na Prova Prática;
b) melhor classificação na Prova Objetiva;
c) maior idade.
11.5. Em relação à pontuação na Prova de títulos, em caso de igualdade na nota final de candidatos, para fins de classificação, na situação
em que nenhum dos candidatos empatados possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completos até o último dia de inscrição, o
desempate se fará da seguinte forma:
a) maior pontuação na Prova De Títulos;
b) melhor classificação na Prova Objetiva;
c) maior idade.
11.6. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final.
12. DOS RECURSOS
12.1. Somente caberá recurso à Empresa organizadora e realizadora contra erros materiais ou omissões nas respectivas etapas do certame
às quais se define:
a) dos itens desse Edital;
b) ao indeferimento do requerimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição;
c) às questões da prova objetiva e gabaritos preliminares;
d) ao resultado das Provas Objetivas;
e) a contagem de Títulos;
f) ao resultado das Provas Práticas.
12.2. O prazo de interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito, tendo como
termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a ser recorrido.
12.3. Não serão aceitos recursos enviados via postal, fax-símile ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.
12.4. Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, os pontos correspondentes às questões eventualmente anuladas
serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.
12.5. Eventuais alterações de gabarito, após análise de recursos, serão divulgadas no site da EDUCA e afixados nas dependências da Sede
da Prefeitura de Taperoá.
12.6. Cada candidato terá direito a IMPETRAR RECURSO NO MÁXIMO DE 03(TRÊS) QUESTÕES e deverá ser entregue em um único
processo, em folhas separadas para cada questão, sendo vedado entrar com recurso mais de uma vez no mesmo item.
12.7. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos de gabarito oficial definitivo, bem como o resultado final das provas
objetivas, práticas e de títulos.
12.8. Recursos com teor idêntico/assemelhado ou ofensivo serão preliminarmente indeferidos.
12.9. O local e procedimentos de entrega dos Recursos serão informados por meio de Edital.
12.10. A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do concurso.
12.11. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida
pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver nota
mínima exigida para aprovação.
12.12. Em hipótese alguma será aceito, vistas de prova, revisão de gabarito, revisão de recurso, recurso de recurso ou recurso de gabarito
oficial definitivo ou de resultado final definitivo.
12.13. A Banca Examinadora da EDUCA- Educacional – LTDA, localizada a Rua Hilda Coutinho Lucena, 82, Miramar – João Pessoa –PB,
site www.educapb.com.br é a última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
12.14. O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito
oficial definitivo.
12.15. Não será permitido ao candidato anexar cópia de qualquer documento quando da interposição de recurso.
12.16. NÃO SERÁ CONSIDERADO E NEM ANALISADO PELA BANCA EXAMINADORA, RECURSO DE CANDIDATO, CONTRA OUTRO
CANDIDATO CONCORRENTE NO MESMO CARGO OU OUTRO CARGO DO CONCURSO.
12.17. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais no âmbito administrativo.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
GABINETE DO PREFEITO

13. DA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
13.1. O Município de A Taperoá reserva-se o direito de proceder às nomeações, durante o período de validade do concurso, em número que
atenda as necessidades do serviço, de acordo com as vagas existentes, a disponibilidade orçamentária e a conveniência da Administração.
13.2. Por ocasião da nomeação os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que
comprovem os requisitos para provimento que deram condições de inscrição estabelecidas abaixo:
13.3. A contratação do candidato ficará condicionada à sua classificação em todas as etapas e avaliações do Concurso Público, bem como à
apresentação de original e cópia autenticada, no dia e horário agendados no Edital de Convocação, dos seguintes documentos:
13.3.1. Cópias Autenticadas
a) Cédula de Identidade ou documento de identidade: 2 cópias;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF): 2 (duas) cópias;
c) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir: 1(uma) cópia;
d) Certificado de Reservista, alistamento militar constando a dispensa do serviço militar obrigatório ou outro documento hábil para comprovar
que o tenha cumprido ou dele tenha sido liberado, se candidato do sexo masculino: 1 (uma) cópia;
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação/justificativa: 1 (uma) cópia;
f) Certidão de nascimento ou de casamento: 1 (uma) cópia;
g) Comprovante de residência que esteja no nome do candidato e que seja o mais recente: 2 (duas) cópias;
h) Comprovante de escolaridade exigida no Edital nº 001/2016 – ITEM 2.1.para vaga: 1 (uma) cópia;
i) Registro em órgão de classe, quando exigido no Edital, mais o pagamento da anuidade: 1 (uma) cópia;
j) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
k) Cópia da Certidão de Nascimento dos dependentes.
13.3.2. Cópias Originais:
a) Formulário de Acumulação de Cargos e Empregos Públicos (fornecido pela Prefeitura de Taperoá, no ato da posse);
b)Certidão Conjunta Negativa de Dívida Pública e Negativa da Receita Federal (disponível no site da Procuradoria da Fazenda Nacional);
c) Certidão Negativa da Justiça Federal – Cível e Criminal (disponível no site da Justiça Federal);
d)Certidão Negativa da Justiça Estadual – Cível e Criminal (disponível no site www.tjpb.jus.br);
e) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Secretaria de Segurança Pública/Casa da Cidadania;
f) Declaração de não-beneficiário do seguro-desemprego;
g)Documento individual no qual constem agência bancária e conta para depósito de remuneração.
I) Exame Admissional - Atestado de Sanidade Física e Mental, fornecido por serviço médico oficial.
13.4. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos serão submetidos a exames médicos admissionais, que avaliará sua capacidade
física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo/função a que concorrem.
13.5.O resultado do exame médico admissional é de caráter eliminatório para efeito de nomeação.
13.6.Não serão aceitos, no ato da nomeação, protocolos ou fotocópias não autenticadas dos documentos exigidos.
13.7 O candidato classificado se obriga a manter atualizado o endereço perante os arquivos da Prefeitura Municipal de Taperoá.
13.8.Os candidatos classificados serão nomeados pelo regime estatutário, sujeitos ao período de 03 (três) anos de estágio probatório,
conforme legislação nacional.
14. DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
14.1 O resultado final do Concurso, depois de decididos todos os recursos, caso interposto, e depois de comprovada a sua regularidade, que
será demonstrado através de relatório sucinto, encaminhado pela EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL - LTDA ao Prefeito Constitucional
do Município de Taperoá, que o homologará, e fará publicar nos meios de comunicação devidos.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. O concurso terá validade de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado a critério do Poder
Executivo Municipal, por igual período.
15.2. Os atos, convocações, avisos e resultados relativos especificamente às etapas do presente concurso, de que trata o subitem 1.2 do item
1 deste Edital, serão publicados no site da EDUCA – ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, mantida na rede mundial de computadores, no
endereço www.educapb.com.br e afixados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Taperoá.
15.3. Serão publicados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no concurso.
15.4. Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, erros de preenchimento no formulário de inscrição, locais
e horário de realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados divulgados no site
www.educapb.com.br.
15.5. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no concurso, valendo para esse fim, a
homologação publicada no Semanário da Prefeitura de Taperoá e em jornal de circulação no Estado.
15.6. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
na ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo
de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
15.7.Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo,
30(trinta) dias.
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15.8. Caberá ao Prefeito a Homologação dos Resultados Finais do Concurso Público.
15.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada o processo final do
certame, todos feitos através de Edital.
15.10. Os aprovados que vierem a ingressar no quadro de provimento efetivo do Município estarão sujeitos à jornada de trabalho
correspondente ao que este preceitua, inclusive com alterações que vierem a se efetivar.
15.11. Não será permitido durante a realização das provas, lápis, lapiseira ou borracha.
15.12. Será eliminado do Concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais
como: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, etc., bem
como óculos escuros, chapéu, boné, gorro etc.
15.13. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estático, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato
utilizado processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
15.14. A Empresa Educa não se responsabiliza por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização das provas, nem por danos neles causados.
15.15. Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos e, na hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o Coordenador do Pólo,
antes do início da prova, diligenciará no sentido de:
a) substituir os Cadernos de Questões defeituosos;
b) em não havendo número suficiente de Cadernos para a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram falhas, usando
para tanto, um Caderno de Questões completo;
c) se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o Coordenador do Pólo estabelecerá prazo para compensação do tempo usado para
regularização do caderno.
15.16. Além dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas neste edital, os demais aprovados no concurso público
integrarão lista que será utilizada em função da necessidade da Prefeitura Municipal de Taperoá, através das Secretarias, enquanto da
vigência da validade do presente certame.
15.17. Qualquer item do Edital poderá sofrer alterações ou atualizações, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a etapa correspondente, circunstância que será mencionada por meio de Edital a
ser publicado.
15.18. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Taperoá
para concorrer às vagas, sob pena de, caso selecionado, perder o direito à vaga.
15.19. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e dos prazos estabelecidos pelas normas que
regulamentam o Concurso Público de que trata este Edital, bem como a verificação dos documentos exigidos e as respectivas datas e
horários de realização das provas.
15.20. Até a homologação do concurso, qualquer ato que caracterize modificações nas publicações das atividades do certame, será realizado
por meio de edital, com ampla publicação e acesso aos candidatos.
15.21. A aprovação e classificação no Concurso geram para o candidato apenas expectativa de direito à admissão.
15.22. A Prefeitura Municipal de Taperoá reserva-se o direito de proceder às admissões em número que atenda ao interesse e às
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentário-financeira e o número de vagas existentes.
15.23. Prescreverá em 02 (dois), a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final, o direito de ação contra quaisquer
atos relativos a este Concurso Público.
15.24. Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação do Concurso Público, e não se caracterizando óbice administrativo ou legal, é
facultada a incineração das provas e demais registros escritos, mantendo-se, entretanto, pelo período de validade do Concurso, os registros
eletrônicos a ele referentes.
15.25. Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor
seja objeto de recurso apontado neste Edital.
15.26. O candidato aprovado e classificado, ao entrar em exercício, fica sujeito a um período de Estágio Probatório, nos termos

da legislação vigente, com o objetivo de apurar os requisitos necessários à sua confirmação no cargo para o qual foi nomeado.
15.27. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecorrível pela Banca
Examinadora da EDUCA – Assessoria Educacional em conjunto com a Comissão do Concurso Público.
15.28. A inscrição do candidato ao Concurso Público implica o conhecimento e a aceitação tácita das condições estabelecidas no presente
Edital e das instruções específicas para o cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento.
15.29. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de outro edital.
Gabinete do Prefeito, em 16 de novembro de 2016.

Jurandi Gouveia Farias
Prefeito Constitucional do Município de Taperoá
Comissão do Concurso
____________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________

