EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2020 – PMV/RN
RETIFICAÇÃO DO HORÁRIO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

Onde se lê:
V I I I – D A S P R O VA S E S C R I TA S O B J E T I V A S

A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 29 de março de 2020, na
cidade de Viçosa – Estado do Rio Grande do Norte e será realizada no período da MANHÃ, no
horário das 08h00min às 12h00min (horário local) para os candidatos de nível Superior e
Fundamental, e no período da TARDE para candidatos de nível Médio/Técnico, no horário das
14h30min às 18h30min (horário local).

Os portões serão abertos no turno da manhã às 06h45min e serão fechados às
7h45min; no turno da tarde os portões serão abertos às 13h15mim e serão fechados às
14h15min.

Leia-se:
6.
A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para os dias: 21 de fevereiro de 2021
para o nível fundamental, 28 de fevereiro de 2021 para o nível Médio e 07 de março de 2021
para o nível Superior. As provas para todos os níveis serão realizadas no período da MANHÃ,
no horário das 08h30min às 12h30min (horário local).
7.
Os portões serão abertos no turno da manhã às 07h00 e serão fechados às
8h15min.
Viçosa, 03 de fevereiro de 2021.
Selcina Gomes de Oliveira Neta lopes
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público
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EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2020 – PMV/RN
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PROVISÓRIO E INCLUSÃO DE ORIENTAÇÕES PARA O DIA DA PROVA

I – CRONOGRAMA PROVISÓRIO
1.

Disponibilização do local, sala e carteira onde o candidato realizará a Prova Escrita Objetiva,

no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br a partir de 29 de janeiro de 2021.
2.

Realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA: 21 de fevereiro de 2021 – Nível Fundamental.

3.

Realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA: 28 de fevereiro de 2021 – Nível Médio.

4.

Realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA: 07 de março de 2021 – Superior.

5.

Divulgação do Gabarito Provisório: 21 de fevereiro de 2021 – Nível Fundamental, após o

encerramento da Prova Escrita Objetiva.
6.

Divulgação do Gabarito Provisório: 28 de fevereiro de 2021 – Nível Médio, após o

encerramento da Prova Escrita Objetiva.
7.

Divulgação do Gabarito Provisório: 07 de março de 2021 – Superior, após o encerramento

da Prova Escrita Objetiva.
8.

Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas do nível fundamental e

quanto ao gabarito provisório: 22 de fevereiro até o dia 23 de fevereiro de 2021.
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9.

Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas do nível médio e quanto ao

gabarito provisório: 01 de março até o dia 02 de março de 2021.
10.

Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas do nível superior e quanto

ao gabarito provisório: 08 de março até o dia 09 de março de 2021.
11.

Divulgação e publicação dos recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito

provisório, para todos os níveis: 18 de março de 2021.
12.

Divulgação e publicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva e do gabarito

definitivo: para todos os níveis: 18 de março de 2021.
13.

Divulgação e Publicação do Edital de Convocação para a PROVA DE TÍTULOS, para os

cargos de magistério de nível superior e médio: 15 de março de 2021.
14.

Prazo de recebimento dos títulos para os cargos de magistério: 19 de março de 2021 a 24

de março de 2021.
15.

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos: 29 de março de 2021.

16.

Prazo de recebimento de recursos quanto ao Resultado Preliminar da PROVA DE TÍTULOS:

30 de março a 31 de março de 2021.
17.

Divulgação e publicação do Resultado da Prova de Títulos: APÓS RECURSOS: 05 de abril de

2021.
18.

Divulgação e publicação do Resultado Final do Concurso Público e gabarito oficial: 05 de

abril de 2021
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II – ORIENTAÇÕES
1.

O Candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas usando

MÁSCARA.
1.1 Será eliminado do Concurso Público, o Candidato que:
– portar recipiente de álcool em gel que não seja transparente;
– não utilizar máscara;
– não permitir a verificação de sua temperatura corporal.
1.2 O Candidato poderá utilizar álcool em gel durante a realização da prova e poderá
fazer a troca da sua máscara, caso julgue necessário.
2.

Considerando a nova realidade de prevenção e enfrentamento a COVID-19, buscando

garantir a maior segurança possível à saúde dos candidatos e colaboradores, a CPCon anuncia as
seguintes ações.
3.

Realização das provas escritas em dois finais de semana distintos, de acordo com os níveis

dos cargos, a depender do número de candidatos homologados;
4.

Testagem da temperatura de todos os candidatos e colaboradores ao ingressarem nos

locais de aplicação de provas;
5.

Exigência do uso de máscaras desde a entrada até a saída dos locais de prova, sob pena de

eliminação;
6.

Distanciamento de pelo menos 1,5 m entre os candidatos nas respectivas salas de

aplicação de provas;
7.

Disponibilização de álcool gel para higienização das mãos na entrada e saída, nas salas e

banheiros de todos os locais de provas.
8.

Higienização prévia dos locais de aplicação de provas, de acordo com os protocolos de

proteção à COVID-19.
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9.

Permitir ao candidato levar álcool gel ao local de prova, desde que em embalagem

transparente;
10.

De acordo com todas as ações e medidas acima citadas, a CPCon informa que o

Cronograma Provisório para realização de todas as etapas deste concurso público poderá ser
alteradas em virtude do quadro de Pandemia existente e se este for o caso, divulgaremos as
alterações.
11.

A CPCon solicita aos interessados que sempre acompanhe os comunicados na página oficial

da CPCon.
Viçosa, 10 de setembro de 2020.
Selcina Gomes de Oliveira Neta lopes
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2019 – PMV/RN
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PROVISÓRIO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que ﬁcam abertas, no
período de 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 0 7 de j a n e i r o de 2020
(horário local), as inscrições do Concurso Público destinado ao provimento dos cargos na
Prefeitura Municipal de Viçosa, proveniente de vagas atualmente existentes, das que vagarem e
forem necessárias ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA e das que
forem criadas durante o prazo de validade deste Concurso Público, sendo os mesmos regidos pela
Lei Complementar Nº 257/2019, e suas alterações posteriores, com sua respectiva
denominação, número de vagas, pré-requisitos, carga horária de trabalho semanal e salário-base
inicial especiﬁcados neste Edital. O presente Concurso Público será regido de acordo com a
Legislação pertinente a este concurso, com as presentes instruções especiais e os anexos que
compõe o presente Edital para todos os efeitos, a saber:

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.
O Concurso Público, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, destina-se ao recrutamento e
seleção de candidatos para provimentos de vagas, dos cargos constantes no Capítulo II deste Edital
e será realizado sob responsabilidade da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Viçosa, representada pela Comissão de Supervisão e Acompanhamento da
Execução do Concurso Público, da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA, composta por
membros do quadro de servidores da Administração Municipal de Viçosa em exercício indicados
pelo Prefeito Constitucional por meio de Portaria.
2.
A execução do referido Concurso será de responsabilidade da COMISSÃO PERMANENTE
DE CONCURSOS – CPCon, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, à qual compete o
cumprimento das cláusulas e condições estipuladas no instrumento de Contrato celebrado para este
ﬁm com a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA.
3.
O Concurso será realizado em duas fases:
Primeira Fase:
Prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.
Segunda Fase:
Prova de Títulos de caráter classiﬁcatório, para o cargo de Professor.
4.
O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos,
do Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA, distribuídos conforme disposto
no Capítulo II deste Edital.
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5.
O Concurso Público ﬁcará sob a supervisão da Comissão de Supervisão e Acompanhamento
da Execução do Concurso Público, nomeada pelo Prefeito do MUNICÍPIO DE VIÇOSA, através da
Portaria Nº 755/2019, composta por membros pertencentes do Quadro de Pessoal da Prefeitura.
6.
Compete à Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público,
supervisionar e ﬁscalizar todas as fases do Concurso Público.
7.

O conteúdo programático consta no ANEXO I deste Edital.

8.

As atribuições dos cargos, constantes no Capítulo II, consta no ANEXO II deste Edital.

9.

Demais documentos no ANEXO III

II – DOS CARGOS
1.
Todos os cargos serão regido s pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme a respectiva
denominação, pré-requisitos e salário-base inicial, especiﬁcados neste documento, e de acordo com
a legislação especíﬁca.
2.
Os cargos oferecidos, número de vagas, nível de escolaridade, vencimento básico, jornada de
trabalho semanal e a escolaridade mínima exigida para o provimento de cargo, estão discriminados
nos quadros abaixo:

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

01

Coveiro

01

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTO
S (R$)

-

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas
semanais

998,00

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

VAGAS
PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTOS
(R$)

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

02

Agente Comunitário
de Saúde*
Área 3

01

-

Ensino Médio
Completo

40 horas
semanais

1.250,00

03

Agente de combate
às Endemias

01

-

Ensino Médio
Completo

40 horas
semanais

1.250,00

04

Auxiliar de Sala

05

01

Ensino Médio
Completo

40 horas
semanais

998,00

*De acordo com o Art. 6 º, inciso I, da Lei Federal N.º 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, os
candidatos aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão residir na área da
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comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo ou Concurso
público.
Área 3: Rua Antonio Bruno da Silva; Rua Prefeito Kerginaldo Forte de Amorim; Rua Francisca de
Assis de Souza Almeida; Rua Vereador José Gomes de Oliveira

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

05

Engenheiro Civil

01

-

06

Nutricionista

01

-

07

Odontólogo

01

-

08

Professor de
Educação Física

01

-

09

Psicólogo-CRAS

01

-

10

Psicólogo-NASF

01

-
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REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS
Nível Superior
em
Engenharia
Civil com
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Nível Superior
em Nutrição e
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Nível Superior
em
Odontologia
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco
Nível superior
em
Licenciatura
plena em
Educação
Física e
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Nível Superior
em Psicologia
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco
Nível Superior
em Psicologia
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTO
S (R$)

20 horas
semanais

2.000,00

30 horas
semanais

1.800,00

40 horas
semanais

2.400,00

20 horas
semanais

1.278,87

40 horas
semanais

2.400,00

20 horas
semanais

1.200,00
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CADASTRO RESERVA:

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

11

Enfermeiro – PSF
Cadastro Reserva

01

-

12

Técnico em
Laboratório –
Cadastro Reserva

01

-

13

Agente Comunitário
de Saúde*
Área 1

01

-

REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS
Nível Superior
em
Enfermagem
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco
Nível técnico
em
Laboratório e
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Ensino Médio
Completo

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTOS
(R$)

40 horas
semanais

2.000,00

40 horas
semanais

998,00

40 horas
semanais

1.250,00

*De acordo com o Art. 6 º, inciso I, da Lei Federal N.º 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, os
candidatos aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão residir na área da
comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo ou Concurso
público.
Área 1: Rua Ozeas Pinto; Rua Vicente Tavares; Rua Antonio Torres ; Rua Adalcinda Pinto; Rua
Alzira Gomes de Oliveira; Rua Antonia Ferreira da Silva; Rua Francisco Sabino da Silva
3.

No total de vagas oferecidas, estão incluídas as de Pessoas com Deﬁciência.

4.
Para todos os cargos, não haverá, em hipótese alguma, por parte da Prefeitura Municipal de
Viçosa, fornecimento de transporte, e/ou alimentação para os candidatos que tomarem posse nos
cargos oferecidos no presente Concurso Público.
5.
A escolaridade mínima exigida, como também, as demais exigências para o provimento do
cargo, deverão ser comprovadas quando da nomeação do candidato aprovado, e, a não
apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na
exclusão do candidato, de forma irrecorrível.

III – DAS INSCRIÇÕES

1.
A inscrição do candidato implicará na ciência e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.
Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos
para o Concurso.
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3.
As inscrições ﬁcam abertas por meio da internet a partir das 10h do dia 11 de novembro até
as 23h:59min do dia 07 de janeiro de 2020 (horário local). As inscrições serão realizadas
exclusivamente pela internet.
4.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
4.1. Acessar o endereço eletrônico: http://cpcon.uepb.edu.br;
4.2. Realizar a leitura do respectivo Edital;
4.3. Acessar a área do candidato
4.4. Preencher integralmente o Formulário Eletrônico de Inscrição;
4.5. Imprimir o Boleto Bancário, com o valor total do documento, correspondente a taxa de
inscrição;
4.6. Veriﬁcar se a inscrição foi concluída com sucesso.

5.

O valor da taxa de inscrição correspondente à opção do cargo será:
5.1. Cargos de Nível Fundamental: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais);
5.2. Cargos de Nível Médio/Técnico: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);
5.3. Cargos de Nível Superior: R$ 105,00 (cento e cinco reais).

6.
O pagamento do Boleto Bancário, referente à taxa de inscrição, se realizado, por meio de
cheque do próprio candidato, somente será considerado realizado após a compensação bancária.
7.

O Boleto Bancário poderá ser quitado até o dia 08 de janeiro de 2020

.

8.
A homologação da inscrição do candidato ao Concurso Público estará condicionada ao
pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no item anterior.
9.
O candidato poderá realizar mais de uma inscrição desde que sejam de cargos de
níveis diferentes e horários de provas distintos.
10.
Não serão homologadas inscrições com pagamentos do Boleto Bancário, referente a taxa de
inscrição, por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile (fax), DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especiﬁcadas neste Edital.
11.

O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não efetivação da inscrição.

12.
As inscrições homologadas serão divulgadas na página da CPCon http://cpcon.uepb.edu.br
no dia: 18 de dezembro de 2019.
13.
As informações prestadas na Ficha de Inscrição, via Internet, serão de inteira
responsabilidade do candidato, reservando-se a CPCon e a Prefeitura o direito de excluir do
Concurso Público aquele que não preencher esse documento oﬁcial de forma completa, correta e
legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
14.
Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de alteração de cargo depois de efetuada a
inscrição.
15.
A CPCon não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
16.
Fica vedada a devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame
por conveniência ou interesse da Prefeitura.
17.
Não será permitida a transferência do valor pa go como taxa de inscrição para outra pessoa,
assim como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.
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18.
A Prefeitura Municipal de Viçosa e a CPCon, eximem-se das despesas com viagens e estada
dos candidatos para prestarem as provas do Concurso.
19.
O candidato que não possui deﬁciência que necessitar de condição especial para realização
da prova, deverá solicitá-la no ato da inscrição selecionando o tipo de atendimento desejado.
20.
Caso o candidato após concluir sua inscrição, necessite de atendimento especial para
realização da prova, deverá solicitar, até o término das inscrições e encaminhar o documento que
comprove a necessidade do atendimento, por intermédio dos Correios, via Sedex à CPCon –
Comissão Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
21.
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon, no
endereço acima:
21.1. O candidato que não o ﬁzer até o término das inscrições, seja qual for o motivo
alegado, não terá a condição atendida;
21.2. O atendimento às condições solicitadas ﬁcará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
22.
A Candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas
poderá solicitar atendimento especíﬁco nos termos deste Edital, informando a opção “Atendimento
Especial” em campo próprio do sistema de inscrição e a mesma terá direito ao adicional de tempo de
01 hora:
22.1. A Candidata a que se refere o item 22 deverá, obrigatoriamente, levar um
acompanhante adulto no dia de aplicação da Prova, que ﬁcará em sala reservada, sendo
responsável pela guarda do lactente (a criança) durante a realização das provas.
22.2. É vetado ao acompanhante da Candidata lactante o acesso às salas de provas.
22.3. O acompanhante da Candidata lactante deverá cumprir as obrigações constantes deste
Edital, sob pena de eliminação do Concurso da Candidata lactante.
22.4. Qualquer contato, durante a realização das provas, entre a Candidata lactante e o
acompanhante responsável deverá ser presenciado por um ﬁscal.
22.5. Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o
fechamento dos portões.
22.6. A Candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do
lactente.
22.7. Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local de
realização de Prova sem a presença de um acompanhante adulto.
23.
Aos deﬁcientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas
provas nesse sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
24.
Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
25.
O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das
fases do concurso deverá, conforme prazos descritos no cronograma provisório, deste edital:
25.1 Assinalar no sistema de inscrição, a opção correspondente a utilização de nome social
durante a realização das provas, informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser
tratado;
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25.2 Imprimir, preencher e assinar a declaração que se encontra no anexo III, desse edital e
enviar até o término das inscrições, por intermédio dos Correios, via Sedex à CPCon –
Comissão Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon,
no endereço acima.
26.

O candidato que desejar participar no desempate no critério que exerceu efetivamente a
função de jurado no período entre a data de publicação da Lei n°. 11.689/2008 e a data de término
das inscrições, deverá solicitar, até o término das inscrições e encaminhar o documento que
comprove a sua participação no pleito por intermédio dos Correios, via Sedex à CPCon – Comissão
Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon,
no endereço acima.
27.

Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente o
estabelecido neste edital.

I V – D O S C A N D I D AT OS C O M D E F I C I Ê N C I A

1.
Às pessoas com algum tipo de deﬁciência que pretendam fazer uso das prerrogativas que
lhes são facultadas no inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e do art. 37 do Decreto Federal
Nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alterações posteriores que regulamentam a Lei Federal Nº.
7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições
sejam compatíveis com a deﬁciência de que são portadoras.
2.

Os candidatos com deﬁciência deverão fazer suas inscrições, também, pela internet.

3.
Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal Nº. 3.298/99 e alterações posteriores, serlhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou
forem criadas no prazo de validade do Concurso.
4.
Conforme § 2º do art. 37 do Decreto Federal Nº 3.298/99, caso a aplicação do percentual de
que trata o item 2 resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente.
5.
Atendendo a determinação, ﬁcam reservadas as vagas expressas nas tabelas do Capítulo II
para candidatos com deﬁciência.
6.
Nos demais cargos, pela inexistência de vagas suﬁcientes onde possam ser aplicadas as
normas citadas no Item 1, deste Capítulo, não haverá reserva para candidatos com deﬁciência.
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7.
A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do
cargo é obstativa à inscrição no Concurso Público.
8.
Não obsta a inscrição ou o exercício das atribuições pertinentes ao cargo a utilização de
material tecnológico de uso habitual.
9.
Consideram-se pessoas com deﬁciência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
10.
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 no 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, 2.000Hz 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.
f.
Visão monocular: De acordo com a Lei Nº 9.899, de 05 de outubro de 2012.
11.
Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deﬁciência assinalada na Ficha de
Inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
12.
As pessoas com deﬁciências, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº.
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os
demais candidatos.
13.
Os benefícios previstos nos §§ 1º e 2º, do art. 40, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas
alterações posteriores, deverão ser requeridos por escrito, durante o período de inscrições, via
SEDEX, à CPCon – Comissão Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon,
no endereço acima.
14.
O atendimento às condições especiais solicitadas ﬁcará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
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15.
O candidato deverá declarar, quando da inscrição, possuir alguma deficiência, especiﬁcandoa no Formulário de Inscrição, declarando estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende
inscrever-se e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas
atribuições, para ﬁns de habilitação no estágio probatório.
16.
No período das inscrições, o candidato deverá encaminhar via SEDEX à CPCon – Comissão
Permanente de Concursos, no endereço citado no item 13, ou Poderá também ser entregue
pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon, no endereço acima; os documentos a
seguir:
a.
Laudo Médico, original e expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes
do término das inscrições, atestando a espécie e ou grau ou nível de deﬁciência, com
expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação Internacional de Doença –
CID, bem como a provável causa da deﬁciência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação da sua prova. Anexar ao Laudo Médico as seguintes informações: nome completo,
número do documento de identidade (RG), número do CPF, número do telefone, opção de
cargo.
b.
O candidato com deﬁciência visual (amblíope), além do envio da documentação
indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a
confecção de prova Ampliada, especiﬁcando o tipo de deﬁciência.
c.
O candidato com deﬁciência visual (cego), além do envio da documentação indicada na
letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, um ﬁscal
especial para ser ledor da prova escrita objetiva, especificando o tipo de deﬁciência.
d.
O candidato com deﬁciência que necessitar de tempo adicional e/ou leitura de prova,
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar
solicitação, por escrito, com justiﬁcativa acompanhada de parecer emitido por especialista da
área de sua deﬁciência, até o término das inscrições.
17.
Aos deﬁcientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Ampliada, serão
oferecidas provas nesse sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
18.
Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não atenderem os dispositivos
mencionados no:
a.
Item 16, letra “a”: Serão considerados como não portadores de deﬁciência e
perderão o direito de concorrer às vagas reservadas as Pessoas com Deﬁciência
(PNE), passando, desta forma, a concorrer ás vagas da ampla concorrência.
b.
Item 16, letra “b”: Não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
c.
Item 16, letra “c”: Não terão pessoa designada para a leitura da prova, seja qual for o
motivo alegado.
d.
Item 16, letra “d”: Não terão tempo adicional para realização das provas, seja qual for o
motivo alegado.
19.
O candidato com deﬁciência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
neste Capítulo, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não será facultado
impetrar recurso em favor de sua condição.
20.
A publicação do resultado ﬁnal do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deﬁciência, e a segunda,
somente a pontuação destes últimos.
21.
O candidato com deﬁciência aprovado no Concurso, deverá submeter-se à perícia médica a
ser realizada por equipe multiproﬁssional indicada pela Prefeitura Municipal de Viçosa, composta por
proﬁssionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, objetivando veriﬁcar se
a deﬁciência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº. 3.298/99 e
suas alterações, bem como avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo a ser ocupado,
nos termos do art. 44 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
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a.
A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe
prevista pelo art. 43 de Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações.
b.
A avaliação ﬁcará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de
identidade original e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições,
conforme item 16 deste Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deﬁciência, com
expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação Internacional de Doença CID, bem como a provável causa da deﬁciência.
c.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justiﬁcar o atraso
ou a ausência do candidato portador de deﬁciência à avaliação tratada neste item.
d.
Se a deﬁciência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus incisos do
Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, ele será classiﬁcado em igualdade de
condições com os demais candidatos.
22.
Será eliminado da lista de candidatos com deﬁciência, o candidato cuja deﬁciência assinalada
no Formulário de Inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de
classiﬁcação geral ﬁnal.
23.
As vagas deﬁnidas no Capítulo II deste edital, para os candidatos com Deﬁciência (PNE) que
não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou na perícia médica, serão
preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à ordem classiﬁcatória.
24.
A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará na
perda do direito de ser nomeado para as vagas reservadas às Pessoas com Deﬁciência (PNE).
25.

O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.

26.
Após a investidura do candidato, a deﬁciência não poderá ser arguida para justiﬁcar a
concessão de aposentadoria.

V – D A I S E N Ç Ã O D A TA X A D E I N S C R I Ç Ã O

1.
Estarão isentos da taxa de inscrição do Concurso Público, da PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIÇOSA todos os candidatos que, comprovadamente, se enquadrarem no que determina a Lei
Estadual de número 5.869 de 09 de janeiro de 1989 e a Lei Estadual de número 9.643 de 18 de
julho de 2012.
2.
Os interessados em participar do processo de isenção do pagamento da taxa de inscrição
deverão solicitar por meio eletrônico (Internet) no site http://cpcon.uepb.edu.br, a partir das 10h do
dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 20 de novembro de 2019 (horário local), seguindo
as orientações contidas no formulário eletrônico de solicitação.
3.
O candidato que, ao preencher o formulário eletrônico de inscrição, solicitar a isenção da taxa
de inscrição, de acordo com as Leis Estaduais de Nº 5.869 de 09 de janeiro de 1989, de Nº 9.643 de
18 de julho de 2012, deverá encaminhar para a CPCon os seguintes documentos:
a.
Cópia da Carteira de Identidade (RG);
b.
Cópia do CPF;
c.
Declaração do órgão competente com datas das doações (sangue, leite materno ,
medula óssea e ou declaração de participação de pleitos Eleitorais).
4.
Os documentos referidos no item 3 deverão ser encaminhados para a CPCon, pessoalmente,
em envelope lacrado, na sede da CPCon ou pelos CORREIOS, via SEDEX no endereço abaixo
citado, com data máxima de postagem até o dia 20 de novembro de 2019, devendo constar no
envelope:
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Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB

5.
Os Requerimentos de Isenção do pagamento de que trata este capítulo somente serão
realizados via Internet.
6.
As informações prestadas no Formulário de Isenção do pagamento de Inscrição serão de
inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das aﬁrmativas.
7.

Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que:
a.
deixar de efetuar o requerimento de isenção pela Internet;
b.
omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c.
não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste capítulo.

8.
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal N° 83.936, de 6 de novembro de 1979.
9.
A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo
candidato, deferindo-se ou não seu pedido.
10.
Os candidatos que não cumprirem o disposto neste capítulo serão excluídos do processo de
isenção.
11.
Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato
que, simultaneamente, tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição.
12.
A divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção
da taxa de inscrição será publicada no site da CPCon no dia 26 de novembro de 2019.
13.
O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição
deferido, terá sua isenção validada, não necessitando, desta forma, efetuar o pagamento da
inscrição. EM SEGUIDA, O CANDIDATO DEVERÁ PREENCHER O FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA INSC RIÇÃO, ONDE OPTA PELO CARGO DE SUA
ESCOLHA.
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14.
O candidato que tiver sua solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida, poderá
encaminhar recurso para a CPCon, exclusivamente pelo mesmo endereço eletrônico das inscrições

VII – CRONOGRAMA PROVISóRIO
1.
Prazo para o candidato solicitar isenção da taxa de inscrição: 10h do dia 11 de novembro de
2019 até as 23h59min do dia 20 de novembro de 2019 (horário local).
2.
Data limite para recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que solicitarem a
isenção da taxa de inscrição: 20 de novembro de 2019.
3.
Período das Inscrições: a partir das 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07
de janeiro de 2020 (horário local).
4.
Período de solicitação para os candidatos que necessitarem de condições especiais para a
realização da prova 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07 de janeiro de
2020 (horário local).
5.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que desejam ser
reconhecidos pelo nome social 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07 de
janeiro de 2020 (horário local).
6.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que exerceram
efetivamente a função de jurado 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07 de
janeiro de 2020 (horário local).
7.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que optarem por
concorrer as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais 10h do dia 11 de
novembro até as 23h59min do dia 07 de janeiro de 2020 (horário local).
8.
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da
taxa de inscrição: 26 de novembro de 2019.
9.
Prazo de recebimento dos recursos quanto às solicitações de isenção da taxa de inscrição
indeferidas: 27 de novembro até o dia 28 de novembro de 2019.
10.
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da
taxa de inscrição, APóS RECURSOS : 04 de dezembro de 2019.
11.
Data limite para pagamento do Boleto Bancário referente à taxa de inscrição: 08 de
janeiro de 2020.
12.
Divulgação da Relação dos Candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado: 15
de janeiro de 2020.
13.

Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas: 15 de janeiro de 2020.

14.
Divulgação da Relação dos Candidatos que solicitaram condições especiais para a prova
objetiva: 15 de janeiro de 2020.
15.
Prazo para recebimento dos recursos quanto aos indeferimentos da solicitação de condições
especiais para a prova objetiva: 16 de janeiro até o dia 17 de janeiro de 2019.
16.
Prazo de recebimento dos recursos a quanto divulgação da listagem dos candidatos que
exerceram efetivamente a função de jurado: 16 de janeiro até o dia 17 de janeiro de 2019.
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17.
Prazo para recebimento dos recursos quanto às Inscrições não homologadas: 1 6 de
janeiro até o dia 17 de janeiro de 2019.
18.
Divulgação da Relação dos Candidatos com Inscrições Deferidas e Indeferidas quanto aos
indeferimentos das solicitações de condições especiais para a prova objetiva, APóS RECURSOS :
22 de janeiro de 2020.
19.
Divulgação da listagem dos candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado,
APÓS RECURSOS: 22 de janeiro de 2020.
20.
Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas e da concorrência, APÓS
RECURSOS: 13 de janeiro de 2020.
21.
Disponibilização do local, sala e carteira onde o candidato realizará a Prova Escrita Objetiva,
no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br a partir de 21 de março de 2020.
22.

Realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA : 29 de março de 2020.

23.
Divulgação do Gabarito Provisório:
Escrita Objetiva.

29 de março de 2020, após o encerramento da Prova

24.
Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito provisório:
30 de março até o dia 31 de março de 2020.
25.
Divulgação e publicação dos recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito
provisório: 16 de abril de 2020.
26.
Divulgação e publicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva e do gabarito
deﬁnitivo: 17 de abril de 2020.
27.
Divulgação e Publicação do Edital de Convocação para a PROVA TÍTULOS:17 de abril de
2020.
28.
Período de recebimento dos Títulos para os cargos de Magistério: 20 de abril até o dia 24
de abril de 2020.
29.

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos: 04 de maio de 2020.

30.
Prazo de recebimento de recursos quanto ao Resultado Preliminar da PROVA DE TÍTULOS:
05 de maio a 06 de maio de 2020.
31.

Divulgação e publicação do Resultado Oﬁcial da Prova de Títulos: 08 de maio de 2020.

32.
Divulgação e publicação do Resultado Final do Concurso Público e gabarito oﬁcial: 08 de
maio de 2020.
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V I I I – D A S P R O VA S E S C R I TA S O B J E T I V A S

1.
Os cargos com as respectivas provas, áreas temáticas, itens (questões), pesos e o caráter
avaliativo são os especiﬁcados nos quadros abaixo:

NÍVEL FUNDAMENTAL
ÁREA
PROVA
TEMÁTICA

CARGO

Objetiva

Coveiro

CARGO
Agente Comunitário de Saúde
Agente
de
combate
às
Endemias
Auxiliar de sala
Técnico em laboratório –
Cadastro Reserva

ITENS

PESOS

Português

20

4,0

Matemática

10

3,0

Conhecimentos
Gerais

10

3,0

ITENS

PESOS

15

3,5

Informática

10

2,0

Conhecimentos
Especíﬁcos

15

4,5

NÍVEL MÉDIO
ÁREA
PROVA
TEMÁTICA
Português
Objetiva

CARÁTER
AVALIATIVO

Eliminatório e
Classiﬁcatório

CARÁTER
AVALIATIVO

Eliminatório e
Classiﬁcatório

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CARGO

PROVA

ÁREA TEMÁTICA

Português
•
Engenheiro Civil
•
Enfermeiro Cadastro
–
Reserva
•
Nutricionista
•
Física
•
Psicólogo – CRAS
•
Psicólogo – NASF
•
Odontólo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN

ITENS

PESOS

15

3,5

CARÁTER
AVALIATIVO

Eliminatório e
Classiﬁcatório

Objetiva
Raciocínio Lógico

10

2,0

Conhecimentos
Especíﬁcos

15

4,5

14

CARGO

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – Magistério
ÁREA
ITENS
PROVA
TEMÁTICA

Português

Professor de Educação Física

15

PESOS

CARÁTER
AVALIATIVO

3,5

Eliminatório e
Classiﬁcatório

Objetiva
Conhecimentos
Pedagógicos e
Legislação
Educacional
Conhecimentos
Especíﬁcos

10

2,0

15

4,5

4.
As Provas Objetivas constarão de 40 (quarenta) questões (conforme o item 1 deste Capítulo),
todas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas de “A” a “E”, e dessas alternativas somente 01
(uma) deverá ser assinalada como correta.
5.
Após a realização das Provas Objetivas, a CPCon divulgará os respectivos gabaritos de
respostas com cópias digitais das provas objetivas no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br.
6.
A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 29 de março de 2020, na
cidade de Viçosa – Estado do Rio Grande do Norte e será realizada no período da MANHÃ, no
horário das 08h00min às 12h00min (horário local) para os candidatos de nível Superior e
Fundamental, e no período da TARDE para candidatos de nível Médio/Técnico, no horário das
14h30min às 18h30min (horário local).
7.
Os portões serão abertos no turno da manhã às 06h45min e serão fechados às
7h45min; no turno da tarde os portões serão abertos às 13h15mim e serão fechados às
14h15min.
8.
No período de aplicação, a prova terá duração mínima de 2 (duas) horas e máxima de 4
(quatro) horas.
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9.
O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado, 2 (duas) horas, será
eliminado do Concurso Público.
10.
A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à
realização das mesmas.
11.
Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados
existentes nos colégios e universidades localizados na cidade, a CPCon reserva-se ao direito
de alocá-los em cidades próximas à determinada 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 inscritos.
12.
Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em domingos ou feriados,
excetuando-se os sábados.
13.
As informações sobre o horário, local, sala, carteira, onde o candidato realizará sua prova e
concorrência de cada cargo, serão disponibilizadas no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br,
a partir do dia 21 de março de 2020.
14.
É de inteira responsabilidade do candidato, obter a informação por meio eletrônico sobre
horário, local, sala e carteira de realização das provas do Concurso Público.
15.
A CPCon e a Prefeitura Municipal de Viçosa não se responsabilizarão por eventuais
coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras atividades.
16.
Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, horário e local constantes no
comprovante da inscrição que se encontra no endereço eletrônico citado no item 05 desse capítulo.
17.
Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de
identidade original com foto que o identiﬁque. Considera-se como documento válido para
identiﬁcação do candidato: cédula de identidade (RG) expedida por Secretarias de Segurança
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; a identidade expedida pelo
Ministério das relações Exteriores para estrangeiros; a identiﬁcação fornecida por ordens ou
conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de identidade; a carteira de
Trabalho e Previdência Social; o Certiﬁcado de Reservista; o Passaporte e a Carteira Nacional de
Habilitação com fotograﬁa, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de novembro de 1997.
17.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identiﬁcação do candidato.
17.2 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 a no
máximo a 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identiﬁcação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
17.3 Não serão aceitos protocolos, nem cópias de documentos, mesmo autenticadas em
cartório.
18.

O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.

19.

Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
19.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da
prova como justiﬁcativa de sua ausência.
19.2 O não comparecimento à prova, qualquer motivo que seja, caracterizará desistência
do candidato e resultará em sua eliminação no Concurso Público.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN

16

20.
A CPCon, objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de
interesse público e, em especial, dos próprios candidatos – bem como sua au tenticidade, solicitará
aos candidatos, quando da aplicação da prova, a identiﬁcação digital na Folha de Respostas, bem
como, a transcrição de uma frase, que estará na capa do caderno de prova, para a Folha de
Respostas. Mesmo procedimento deverá ser repetido no ato de nomeação, para que possa ser
mantida a integridade do concurso.
21.
Na realização da Prova Escrita Objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões e a Folha
de Respostas com os dados do candidato, para oposição da assinatura no campo próprio e
transcrição das respostas com caneta esferográﬁca de material transparente e tinta preta ou azul.
22.
Na Prova Escrita Objetiva, o candidato deverá assinalar a Folha de Respostas, único
documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira
responsabilidade do candidato que deverá proceder de conformidade com as instruções especíﬁcas
contidas no Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.
23.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato.
24.
O candidato que receber sua prova com quaisquer falhas de impressão, prova em branco,
Cargo diferente do escolhido na Inscrição ou Folha de Respostas em branco, não tem motivo
suﬁciente para exclusão do concurso público, devendo o mesmo requerer prova e gabarito reserva e
comunicar ao ﬁscal de sala onde realiza a prova, para anotação em Ata de Sala, sendo excluído do
concurso o candidato que caso assim não proceda. Não serão aceitos recursos posteriormente
sobre os casos citados acima.
25.
O candidato deverá comparecer ao local da prova, designado pela CPCon, munido de
caneta esferográﬁca de material transparente e tinta preta ou azul, lápis preto nº. 2 e
borracha. Não sendo permitido nenhum outro material.
25.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita
Objetiva, com caneta esferográﬁca de material transparente e tinta preta ou azul.
25.2 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
25.3 Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de celular, aparelhos eletrônicos, relógio,
máquina calculadora, livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
26.
Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
27.
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao ﬁscal a Folha de Respostas e o caderno de
questões, cedido para a execução da prova.
28.
Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros
relativos ao Concurso Público, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções
constantes na prova, bem como ao tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação das provas.
29.

Será excluído do Concurso Público o candidato que:
29.1 apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
29.2 não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
29.3 não apresentar documento que bem o identiﬁque;
29.4 ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do ﬁscal;
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29.5 o candidato que apresentar-se após o fechamento dos portões, 7h45min no turno
da manhã e 14h15min no turno da tarde;
29.6 ausentar-se do local de provas antes de decorridas duas horas do início da prova
escrita objetiva;
29.7 for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro,
anotação, impressos, bem como máquina calculadora ou similar;
29.8 o candidato que se mantiver em uso ou posse de relógios de quaisquer tipos,
bonés, lenços, e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone
celular, caneta ou lápis não transparente, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares) bem como protetores
auriculares; no interior da sala de aplicação da prova ou em qualquer local do setor da
prova no horário de aplicação da mesma;
29.9 o candidato deverá guardar em bolsas ou sacos plásticos, entregue pela CPCon,
todos os equipamentos ou materiais citados nos ítens 29.7, 29.8;
29.10 o candidato cujo aparelho celular ou outro qualquer equipamento soar alarme ou
algum toque de chamada no interior da sala, corredores, banheiros ou em qualquer
ambiente do setor de provas, onde a prova está sendo aplicada, será eliminado sem
direito a recursos;
29.11 o candidato que for pego portando celular ou equipamento similar na ida ao
banheiro ou aos locais especíﬁcos para tomar água;
29.12 o Saco plástico lacrado só deverá ser aberto no exterior (fora) do setor de prova;
29.13 ﬁzer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio não
autorizado neste Edital, exceto na folha de preenchimento de gabarito para simples
conferência entregue pela CPCon;
29.14 estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
29.15 lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
29.16 não devolver integralmente o material recebido, Folha de Respostas e Caderno de
Questões;
29.17 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.
30.
Não será permitida a entrada do candidato na sala de prova com qualquer equipamento
eletrônico, que não esteja devidamente dentro do saco plástico lacrado, como os indicados na alínea
“29.8”, nem relógio de qualquer tipo.
31.

Quanto à realização da Prova Escrita Objetiva:
31.1 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao ﬁscal juntamente com a Folha de
Respostas, o Caderno de Questões;
31.2 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Encerramento, atestando a idoneidade da
ﬁscalização da prova, retirando-se da sala de prova de uma só vez.
31.3 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, visual ou grafológico, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o mesmo será
automaticamente eliminado do Concurso;
31.4 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova;
31.5 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário
determinados;
31.6 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a CPCon
não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. As questões da
Prova Escrita Objetiva, o Gabarito Provisório e o Gabarito Oﬁcial serão divulgados no
endereço eletrônico da CPCon http://cpcon.uepb.edu.br;
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31.7 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;
31.8 A
CPCon
divulgará
o
Gabarito
Provisório
no
endereço
eletrônico
http://cpcon.uepb.edu.br, após o encerramento da Prova Escrita Objetiva;
31.9 O Gabarito Deﬁnitivo e após recursos, será divulgado no dia 17 de abril de 2020 pela
CPCon no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br.
32.
Será eliminado do concurso, o candidato que na Prova Escrita Objetiva acertar menos de
600,00 pontos na média ou obtiver nota zero em qualquer uma das Áreas Temáticas.
33.
Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do
local de prova, sendo terminantemente proibido ao mesmo fazer contato com candidatos que ainda
não terminaram a(s) prova(s), sob pena de ser excluído do concurso público.
34.
A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados,
considerados para esse efeito, exclusivamente, as marcações transferidas para a Folha de
Respostas. O único documento válido e exclusivo para avaliação do candidato é a Folha de
Respostas.
35.
Aos portadores de deﬁciência serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender
das necessidades especíﬁcas, cabendo à coordenação do Concurso o cumprimento das demais
condições do Edital.

I X – D A P R O VA D E T Í T U L O S
1.
Concorrerão à Prova de Títulos todos os candidatos aos cargos do MAGISTÉRIO, de nível
superior habilitados nas Provas Objetivas, que forem classiﬁcados e que estiverem na margem de 03
(três) vezes a quantidade de vagas oferecidas para os cargos.
2.
O candidato que não preencher o Formulário de Títulos e que não o assinar, não terá seus
títulos computados. Somente serão computados os títulos dos candidatos que obtiverem nota igual
ou superior a 600,00 (seiscentos) pontos e que estiverem na margem de 03 (três) vezes a
quantidade de vagas oferecidas para os cargos citados no item 1 deste capítulo. Os candidatos que
não tiverem seus títulos computados, mas que forem aprovados no Concurso Público poderão,
possivelmente, serem convocados, caso a Prefeitura do Município de Viçosa julgue necessário.
3.
Os títulos e o Formulário de Títulos deverão ser encaminhados à CPCon, pessoalmente, em
envelope lacrado, na sede da CPCon, ou por SEDEX no endereço abaixo citado, com data máxima
de postagem até 24 de abril de 2020, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
4.
Os títulos deverão ser encaminhados à CPCon, de acordo com o item anterior, em fotocópia
autenticada, não sendo permitido o envio posterior ao prazo mencionado no item anterior ou a
juntada ou substituição de quaisquer documentos extemporâneos.
5.
Será desconsiderado o título que não preencher devidamente os requisitos da comprovação
e/ou que não estiver especiﬁcado no presente Capítulo.
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6.
A comprovação da atividade proﬁssional far-se-á através de CERTIDÃO emitida pela gestão
da unidade de exercício do interessado, especiﬁcando o período do efetivo exercício ou quando se
tratar de experiência em instituição particular através de cópia autenticada da Carteira Proﬁssional,
na área objeto do Concurso Público, a qual concorrerá ao cargo.
a.
Para efeito de pontuação não serão computados “Títulos de Experiência Proﬁssional”
e/ou “Títulos de Experiência no Serviço Público” que apresentem períodos de tempo
concomitante, de modo a evitar duplicidade de pontuação.
7.
As certidões expedidas em língua estrangeira
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado.

deverão

vir

acompanhadas

pela

8.
Para a contagem do tempo de atividade proﬁssional, não serão considerados títulos
referentes à participação em Estágio, Bolsa de Iniciação Cientíﬁca e Monitoria durante o período de
graduação do candidato.
9.
Os Certiﬁcados/Diplomas dos cursos de Pós-Graduação somente serão analisados com a
apresentação da composição curricular.
10.

A nota máxima do Prova de Títulos é de 200,0 pontos.

11.
A nota do Prova de Títulos será somada com o Resultado Final das Provas Objetivas,
podendo chegar a até 1.220,00 pontos.
12.
Para efeito de classiﬁcação no resultado ﬁnal do Concurso, o candidato, mesmo que não
obtenha nota na Prova de Títulos e/ou não apresente documentos que favoreçam a Prova de
Títulos, poderá ser aprovado, desde que, sua nota nas provas objetivas não seja inferior a 600,00
(seiscentos) pontos. Todo o trabalho de recebi mento, contagem e veriﬁcação dos Títulos será
executado pela CPCon.
13.

A Prova de Títulos será avaliada, conforme a pontuação especiﬁcada no quadro abaixo:
ESPECIFICAÇÃO DE TÍTULOS

Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Doutorado reconhecido
no Brasil (na área objeto do Concurso Público, a qual concorrerá ao cargo)
Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Mestrado reconhecido no
Brasil (na área objeto do Concurso Público, a qual concorrerá ao cargo)
Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em nível de Especialização, com
duração mínima de 360 horas (na área objeto do Concurso Público, a qual
concorrerá ao cargo)
Efetivo exercício proﬁssional, não concomitante, na área objeto do Concurso
Público, a qual concorrerá ao cargo (05 pontos por ano de exercício).
Curso de aperfeiçoamento (mínimo de 80 h/a) (05 pontos por curso)
Participação em eventos cientíﬁcos (seminário, congresso, conferências, etc.)
(05 pontos por participação)
Publicação em Livro.
Publicação de artigo cientíﬁco em revista internacional.
Publicação de trabalho em seminário, congresso, conferência, encontro de
extensão, artigo cientíﬁco em revista nacional, etc.
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PONTOS
TÍTULOS
DE ANOS
01

-

70,0

01

-

40,0

01

-

25,0

-

04

20,0

02

-

10,0

02

-

10,0

01
01

-

10,0
10,0

01

-

05,0
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X – DA CLASSIFICAÇÃO

1.
A classiﬁcação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas,
por cargo de opção, sendo considerado apto o candidato que obtiver a nota igual ou superior a
600,00 (seiscentos) pontos.
2.
Os candidatos com nota inferior a 600,00 (seiscentos) pontos estarão automaticamente
eliminados.
3.
Na hipótese de igualdade da nota ﬁnal e como critério de desempate, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:
3.1 Para os cargos de nível fundamental Completo, 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 Matemática;
d.
obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;
e.
exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação
da Lei N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f.
tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g.
persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.
3.2

3.3

Para os cargos de nível médio/técnico, 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 Conhecimentos Especíﬁcos;
c.
obtiver maior nota na prova de Português;
d.
obtiver maior nota na prova de Informática;
e.
exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação
da Lei N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f.
tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g.
persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.
Para os cargos de nível superior completo,
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 Conhecimentos Especíﬁcos;
c.
obtiver maior nota na prova de Português;
d.
obtiver maior nota na prova de Raciocínio Lógico;
e.
exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação
da Lei N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f.
tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g.
persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.

3.4

Para os cargos de nível superior completo- Magistério,
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 Conhecimentos Especíﬁcos;
c. obtiver maior nota na prova de Português;
d. obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
Educacional;
e. exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei
N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f. tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g. persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.
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XI – DOS RECURSOS

1.

Serão admitidos recursos quanto:
a.
ao indeferimento do requerimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b.
ao indeferimento de inscrição;
c.
ao indeferimento do requerimento para concorrer às vagas reservadas aos portadores
de deﬁciência;
d.
ao indeferimento da solicitação de condição especial para a prova objetiva;
e.
às questões das provas e gabaritos preliminares;
f.
ao resultado preliminar das provas.

2.
O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a concretização do
evento que lhes disser respeito (ao indeferimento do requerimento da isenção do pagamento da taxa
de inscrição; ao indeferimento de inscrição; ao indeferimento do requerimento para concorrer às
vagas reservadas aos portadores de deﬁciência; ao indeferimento da solicitação de condição
especial para a prova objetiva; às questões das provas e gabaritos preliminares; ao resultado
preliminar do Prova de Títulos), tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a
ser recorrido.
3.
Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 1, deste
Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
4. Serão admitidos apenas recursos do próprio candidato, sendo vetada a interposição de recursos
para contestar notas ou colocações de outros candidatos.
5. Os recursos deverão ser remetidos por intermédio do endereço eletrônico disponibilizado
http://cpcon.uepb.edu.br.
6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
7. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
8. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, e-mail, telegrama ou
outro meio que não seja o especiﬁcado neste Edital.
9. A Comissão do Concurso constitui última instância para recursos, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10. Os recursos interpostos em desacordo com as especiﬁcações contidas neste Capítulo não serão
avaliados.
11. O Gabarito Provisório poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados, e as
provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oﬁcial, divulgado após o prazo recursal.
12. As respostas dos recursos interpostos ﬁcarão disponíveis no endereço http://cpcon.uepb.edu.br,
para ter conhecimento das mesmas o candidato terá que informar o CPF seguindo os passos do
sistema eletrônico.
13. O candidato deverá gerar o número de protocolo do recurso e imprimir para ﬁns de comprovação
que encaminhou o mesmo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN

22

XII – DAS NOMEAÇÕES

1.
Nos termos das exigências previstas na Constituição Federal e na Legislação Estadual e
Municipal vigente, o candidato convocado para nomeação deverá preencher os requisitos abaixo
especiﬁcados:
a.
Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a
igualdade nas condições previstas no Decreto Federal N° 70.436, de 18 de agosto de 1972,
ou ainda estrangeiro na forma disposta na legislação pertinente.
b.
Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
c.
Possuir a escolaridade e as exigências do cargo para o qual concorreu, conforme
previsto neste Edital.
d.
Estar quite com as obrigações militares se candidato do gênero masculino.
e.
Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais.
f.
Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deﬁciência incompatível com
o exercício das funções atinentes ao cargo, atestado por meio de laudo expedido por
proﬁssional competente ( Médico do Trabalho e Médico Psiquiatra).
g.
Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis
com o serviço público, nem possuir antecedentes criminais.
h.
Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria
compulsória, ou seja, 75 (setenta e cinco) anos.
i.
Não receber proventos, oriundos de cargo, aposentadoria, emprego ou função,
exercidos no âmbito da União, do Território, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, § 10 da
Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional N°20, de 15/12/98,
ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo constitucional.
Em caso de acumulação, o candidato deverá apresentar no ato da convocação para ﬁns de
nomeação, certidão contendo o cargo e a carga horária exer cida para ﬁns de análise da
possibilidade de acumulação, condição determinante para a nomeação.
2.
Os portadores de deﬁciência aprovados e classiﬁcados, quando houver, serão convocados
para nomeação nas vagas a eles reservadas, concomitantemente aos candidatos da ampla
concorrência, devendo submeter-se à perícia médica, que terá decisão terminativa sobre a
qualiﬁcação do candidato quanto à deﬁciência, ou não, e o grau de deﬁciência capacitante para o
exercício do cargo.
3.
O provimento dos cargos ﬁcará a critério da Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Viçosa e de acordo com as necessidades do Município.
4.
A investidura nos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de classiﬁcação ﬁnal obtida por
opção do Cargo feita pelo Candidato no ato de sua inscrição.
5.
Os portadores de deﬁciência aprovados e classiﬁcados, quando houver, serão convocados
para nomeação nas vagas a eles reservadas concomitantemente aos candidatos da ampla
concorrência.
6.
No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a nomeação dos demais
candidatos habilitados, obedecendo rigorosamente à ordem de classiﬁcação por cargo.
7.
O candidato nomeado deverá apresentar cópia dos seguintes documentos autenticados ou
com a apresentação do original, como condição para sua posse:
a.
Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no Capítulo II deste Edital.
b.
Certidão de nascimento ou casamento.
c.
Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão
de quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral.
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d.
Certiﬁcado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo
masculino.
e.
Cédula de identidade.
f.
Última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal,
com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser
declarante, declaração ﬁrmada por ele próprio, nos termos da Lei N°. 8.429/92, caso tenha
feito tal declaração.
g.
Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF.
h.
Documento de Inscrição no PIS/PASEP, caso possua.
i.
2 (duas) fotos 3X4 recentes, coloridas (fundo branco).
j.
Comprovante de Residência.
k.
Certidão de antecedentes criminais.
l.
Registro de nascimento dos ﬁlhos menores de idade para salário-família.
m.
Declaração de cargos e/ou empregos públicos que ocupa, ou sua negativa, com ﬁrma
reconhecida em qualquer um dos casos.
n.
O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os seguintes exames: Glicemia
em jejum, hemograma completo, sumário de urina e eletrocardiograma e laudos exigidos no
item 1 subitem f.
o.
Os resultados dos exames serão apresentados na ocasião da realização do exame
médico admissional.
8.
Para a nomeação, o candidato também deverá apresentar todos os documentos exigidos
pelo presente Edital e demais documentos legais que lhe forem exigidos pela Secretaria de
Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Viçosa, sob pena de perda do
direito à vaga.
9.
Ao se inscrever neste Concurso Público, o candidato declara estar ciente deste Edital, de
seus requisitos e aceita que, caso aprovado, deverá entregar todos os documentos comprobatórios
dos requisitos exigidos para o cargo público do qual foi classiﬁcado por ocasião da posse.
10.
O candidato que for, nomeado e deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os
direitos decorrentes de sua nomeação.
11.
É facultado à Secretaria de Administração e Recursos Humanos – da Prefeitura Municipal
de Viçosa, exigir dos candidatos, na nomeação, além da documentação prevista neste Edital, outros
documentos que julgue necessário.
12.
A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios ﬁxados no presente
Capítulo, dentro do prazo legal, tornará sem efeito sua nomeação.
13.
Além da apresentação dos documentos relacionados no item 6 deste Capítulo, a posse do
candidato ﬁcará condicionada à realização de inspeção médica realizada por Junta Médica Oﬁcial
indicada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos – da Prefeitura Municipal de
Viçosa.
14.
O local onde o candidato realizou as provas não terá nenhuma inﬂuência para efeito de sua
lotação.
15.
A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou
a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretarão no cancelamento da inscrição do
candidato, sua eliminação no respectivo Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito
a ele praticados pela Prefeitura Municipal de Viçosa, ainda que já tenha sido publicado o Edital de
Homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
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16.
A CPCon, ﬁcará responsável apenas pela divulgação do resultado oﬁcial no endereço
eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br, cabendo ao candidato acompanhar todas as
convocações através do Diário Oﬁcial do Município de Viçosa e/ou do Diário Oﬁcial do Estado
do Rio Grande do Norte.
XIV – DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

1.
O resultado ﬁnal do Concurso Público, depois de decididos todos os recursos e/ou casos
interpostos que porventura possam existir e comprovada a sua regularidade será, através de
relatório sucinto, encaminhado pela Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do
Concurso Público ao Prefeito do Município de Viçosa, que o homologará e fará publicar nos meios
de comunicação devidos.
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.
Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente às etapas do
presente Concurso serão publicados no Diário Oﬁcial do Município de Viçosa e divulgados na
Internet no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br, as demais convocações após o resultado
oﬁcial serão feitas no endereço eletrônico. Será publicado no Diário Oﬁcial do Estado do Rio Grande
do Norte apenas o resultado dos candidatos que lograrem CLASSIFICAÇÃO no Concurso Público
de acordo com o número de vagas oferecidas na Ampla Concorrência. Os demais candidatos
aprovados terão seus nomes publicados no Diário Oﬁcial do Município.
2.
Não será fornecido ao ca ndidato qualquer documento comprobatório de classiﬁcação no
Concurso, valendo para esse ﬁm, a homologação publicada no Diário Oﬁcial do Estado para aqueles
considerados classiﬁcados e para os demais a homologação publicada no Diário Oﬁcial do
Município.
3.
A aprovação, no presente Concurso Público dos candidatos considerados aprovados, gerará
direito à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso que é de 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período a critério da Prefeitura do Município de Viçosa, respeitando a
legislação eleitoral vigente, e para os demais considerados aprovados gerará expectativa de direto.
4.
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.
5.
Caberá ao Prefeito do Município de Viçosa a homologação do resultado ﬁnal do Concurso
Público.
6.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e a tácita
aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções especíﬁcas para a
realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
7.
A Legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações
em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação
nas provas do Concurso.
8.
O acompanhamento das publicações de Editais, avisos e comunicados pertinentes ao
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone
nem e-mail, informações relativas à aplicação das Provas nem ao Resultado deste Concurso
Público.
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9.
É de inteira e exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Viçosa publicar todas as
Convocações, Editais e demais Retiﬁcações no diário oﬁcial do Município de Viçosa e em outros
meios de publicação que julgar necessário.
10.
A Prefeitura Municipal de Viçosa reserva-se no direito de proceder às nomeações, em número
que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade
orçamentária e o número de vagas existentes.
11.
O candidato aprovado no Concurso Público só poderá desistir do respectivo certame de forma
deﬁnitiva, mediante requerimento endereçado a Prefeitura Municipal de Viçosa até o dia útil anterior
à data da posse.
12.
As despesas relativas à participação do candidato em quaisquer das fases deste Concurso
Público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Viçosa e à apresentação para posse e
exercício correrão a expensas do próprio candidato.
13.
É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para
viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para tomar
posse, caso não seja localizado.
14.
O candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado até que se expire o prazo de
validade do Concurso Público.
15.
A Prefeitura Municipal de Viçosa e a CPCon não se responsabilizam por eventuais prejuízos
ao candidato decorrentes de:
a.
endereço não atualizado;
b.
endereço de difícil acesso;
c.
correspondência devolvida pela Empresa de Correios e T elégrafos – ECT por razões
diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d.
correspondência recebida por terceiros.
16.
Após 180 (cento e oitenta) dias os cadernos de provas, as folhas de resposta e o material
utilizado na realização do concurso serão incinerados.
17.
A Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público, bem
como, a CPCon poderá em qualquer fase do certame alterar as datas apresentadas no Cronograma
Provisório que se encontra no Capítulo VI deste edital, caso seja necessário, sem que haja
ressarcimento da taxa de inscrição de quaisquer dos candidatos inscritos.
18.
Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Prefeitura
Municipal de Viçosa, pela Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso
Público e pela CPCon no que a cada um couber.
19.

A situação do candidato dentro do concurso. Deve ser uma das seguintes hipóteses:
a.
AUSENTE: candidato que faltou alguma prova e foi eliminado do concurso;
b.
PRESENTE: candidato que fez todas provas, mas que não atingiu as notas mínimas;
c.
CLASSIFICADO: candidato que fez todas as provas e atingiu notas mínimas, mas não
ﬁcou dentro das vagas;
d.
APROVADO: candidato que fez todas as provas, atingiu as notas mínimas e ﬁcou
dentro das vagas abertas no edital.
Viçosa, 28 de fevereiro de 2019.
Selcina Gomes de Oliveira Neta lopes
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público
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ANEXO I
NÍVEL FUNDAMENTAL I
CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS: Coveiro
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. D enotação e conotação. Nova ortograﬁa
Níveis de linguagem. Classes de palavra e termos essenciais da oração (sujeito e predicado).
Concordância verbal e nominal. Pontuação.
MATEMÁTICA: Números naturais, inteiros e racionais (representação decimal e fracionária):
propriedades e operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). Sistema de numeração
decimal. Potenciação e radiciação. Múltiplos e divisores de um número natural. Números primos e
compostos. Fatoração. Frações: equivalência, comparação e operações. Razão e Proporção.
Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Grandezas diretamente
proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Medidas de comprimento, tempo,
temperatura, área, capacidade, massa e volume. Sistema monetário brasileiro. Expressões
algébricas. Produtos notáveis. Equação polinomial do 1º grau. Sistema de equações do 1° grau.
Sequências numéricas. Ângulos. Relações entre os ângulos formados por retas paralelas
intersectadas por uma transversal. Figuras geométricas planas (triângulo, paralelogramo, quadrado,
retângulo, losango, trapézio e círculo): reconhecimento, características, perímetro e áreas.
Triângulos: condição de existência, congruência, soma das medidas dos ângulos internos, triângulo
equilátero e semelhança de triângulos. Medida do comprimento da circunferência. Paralelismo e
perpendicularismo de retas. Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, prisma, pirâmide,
cone, cilindro e esfera): planiﬁcações e elementos. Volume de blocos retangulares, prismas e
cilindros. Relações métricas no triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras. Leitura e interpretação
de tabelas e gráﬁcos (de colunas, barras ou setores), média de um conjunto de dados.
CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Noções básicas sobre temas relevantes do Brasil e do Rio Grande
do Norte: história, sociedade, economia, cultura e meio ambiente. 2. Sociedade e saúde: Doenças,
surtos e epidemias divulgados pela mídia brasileira na atualidade. 3. Principais desaﬁos que marcam
o Brasil no Terceiro Milênio: Tipos de transportes; Trânsito e cidadania; questões ambientais;
violência urbana e rural. 4. Mundo do trabalho: proﬁssões e inovações tecnológicas.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

CONTEÚDOS COMUM AOS CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; AGENTE
COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS; AUXILIAR DE SALA; TÉCNICO EM LABORATóRIO.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de textos (verbais e não verbais), sob o aspecto tipológico, do
gênero e das marcas linguísticas e interpretação; 2. Elementos de coesão referencial e sequencial;
3. Aspectos morfológicos e sintáticos dos substantivos, pronomes, advérbios, verbos preposições e
conjunções (Funcionamento das classes de palavras no texto); 4. Sintaxe (concordância verbal,
colocação pronominal, regência; funções sintáticas); 5. Mecanismos de articulação de orações
(coordenação e subordinação); 6. Variação linguística; 7. Semântica: sinonímia/antonímia; implícitos;
ambiguidade; conotação; denotação; 8. Pontuação.
INFORMÁTICA: 1. Conceitos de hardware e software. 2. Redes de computadores. 3. Segurança da
informação. 4. Sistemas operacionais. 5. Softwares aplicativos: editores de texto, planilhas, banco de
dados e programas de apresentação. 6. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). 7. Navegadores web,
computação em nuvem.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Sistema Único de Saúde. Lei n.º 8.080/1990, Lei n.º
8.142/1990 e Decreto 7.508/2011. Política Nacional de Atenção Básica; Regulamentação da
Proﬁssão de Agente de Combate às Endemias: Lei nº 13.595/2018. O papel do Agente de Combate
a Endemias (ACE). O processo de trabalho do ACE e o trabalho em equipe. Conceitos de:
Promoção
da
Saúde;
Humanização;
Acessibilidade;
Equidade;
Intersetorialidade;
Interdisciplinaridade; Eﬁcácia; Eﬁciência e Efetividade em Saúde Coletiva. Vigilância Ambiental em
Saúde: saneamento básico; qualidade do ar, da água e dos alimentos para consumo humano.
Noções Básicas de Vigilância Epidemiológica: notiﬁcação compulsória; investigação; inquérito; surto;
bloqueio; epidemia; endemia; controle de agravos. Doenças transmitidas por vetores. Zoonoses e
Vigilância em Saúde. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Processo Saúde e Doença. Princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS). Política Nacional de Atenção Básica. Programas de Saúde Pública.
Estratégia Saúde da Família. O papel do Agente Comunitário de Saúde como um agente de
mudanças. O processo de trabalho do ACS e o trabalho em equipe. Cadastramento das famílias.
Mapeamento da área de atuação – território vivo. Visita domiciliar. Trabalhando educação em saúde
na comunidade. Atuação intersetorial. Planejamento das ações: diagnóstico, plano de ação,
execução, acompanhamento e avaliação. Sistemas de Informação em Saúde. Saúde nos Ciclos de
Vida: Saúde da Criança: triagem neonatal, teste do pezinho, orelhinha, olhinho, crescimento e
desenvolvimento, caderneta da criança, orientações alimentares. Saúde do Adulto: saúde do
homem, saúde da mulher, planejamento familiar, pré-natal, prevenção do câncer de colo de útero e
mama, hanseníase, tuberculose, diabetes, hipertensão. Vigilância em Saúde: Epidemiológica,
Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.
AUXILIAR DE SALA: A relação entre cuidar e educar no espaço escolar. A importância dos jogos e
brincadeiras no desenvolvimento infantil. O trabalho com crianças e adultos portadores de
necessidades especiais. Estágios do desenvolvimento infantil, segundo Piaget. Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394/96. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Estatuto
da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90. Artigos 205 a 214 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
TÉCNICO EM LABORATóRIO: Microbiologia: técnicas de coloração de Gram e Ziehl-Neelsen,
meios de cultura, hemocultura, coprocultura, urocultura, cultura de secreções purulentas, isolamento
e identiﬁcação de bactérias e fungos de interesse médico. Antibiograma; Imunologia: técnicas
imunológicas com princípios de aglutinação e precipitação; Princípios bioquímicos em dosagens
sanguíneas e outros líquidos biológicos; Urinálise; Hematologia geral: coagulação, princípios de
colorações hematológicas, classiﬁcações sanguíneas; Parasitologia: principais parasitas humanos
(protozoários e helmintos), métodos de exames parasitológicos de fezes e sangue.Técnicas de
coleta de sangue: transporte, armazenamento, processamento, descarte e anticoagulantes;
Biossegurança: equipamentos de proteção individual e coletiva; Princípios de assepsia e
esterilização de material; Procedimentos relacionados à vidraria e equipamentos utilizados no
laboratório clínico: centrifugação, pesagem, volumetria, microscopia, capela de ﬂuxo laminar, estufa,
autoclave; Preparo de soluções e diluição de amostras biológicas; Água em laboratório: ﬁltração,
destilação, deionização; Procedimentos pré-analíticos: obtenção, conservação e transporte de
amostras biológicas destinadas à análise; Sistemas analíticos: fotometria, colorimetria,
potenciometria, turbidimetria, ﬂuorimetria, nefelometria, eletrofose, enzimaimunoensaio (ELISA),
gasometria, quimioluminescência.
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NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS: ENFERMEIRO; ENGENHEIRO CIVIL; NUTRICIONISTA;;
PSICóLOGO –NASF; PSICóLOGO – CRA S; ODONTOLOGO.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Interpretação e compreensão de tipos e gêneros textuais variados 2.
Norma padrão, variação e adequação linguística 3. Figuras de linguagem. 4. Referenciação, coesão
e coerência. 5. Processo s de formação e signiﬁcação das palav ras 6. Classes de palavras 7.
Regência e concordância verbal e nominal. 8. Sintaxe da oração e do período. 9. Pontuação.10. Uso
da crase, ortografia e acentuação.
RACIOCÍNIO LóGICO: Conceitos Básicos de Raciocínio Lógico; Princípios do Raciocínio Lógico:
Princípio de Identidade, Princípio da Não Contradição, Princípio do Terceiro Excluído; Compreensão
de Estruturas Lógicas; Tautologia, Contradição e Contingência; Conectivos Lógicos; TabelasVerdade; Lógica de Argumentação: Analogias, Inferências, Deduções e Conclusões; Diagramas
Lógicos; Operações com Conjuntos; Cálculos com Proporções e Porcentagens; Sentenças
Abertas; Raciocínio lógico-matemático.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ENFERMEIRO: Lei do exercício proﬁssional. Biossegurança. Fundamentação do processo de cuidar
em enfermagem na saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, do homem, do idoso
(incluindo todas as condições clínicas e cirúrgicas). Semiologia e Semiotécnica. Política nacional de
atenção às urgências. Rede de atenção à urgência. Protocolos de Suportes Avançados de Vida
SAMU 192. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Biossegurança. Cuidados críticos de
Enfermagem. O paciente pediátrico criticamente doente. O paciente idoso criticamente doente.
Tomadas de decisão com uso do Processo de Enfermagem. Farmacologia aplicada à enfermagem.
Política Nacional de Humanização. Fim de vida no cuidado crítico. Alívio da dor e promoção de
conforto. Cuidados paliativos.
ENGENHEIRO CIVIL: 1-Normas para licitações e contratos da administração pública: Lei nº
8.666/1993. 2-Política Nacional de Resíduos Sólidos: Lei 12.305/2010. 3-Conceitos básicos para o
desenvolvimento de projetos estruturais em concreto armado. Determinação das cargas atuantes,
dimensionamento e detalhamento de lajes, vigas, pilares, fundações, reservatórios e escadas em
concreto armado. 4-Materiais deconstrução: cal, gess o, cimento, aditivos, agregados minerais,
argamassas, concretos e revestimento cerâmico. 5-Mecânica dos solos e tipos de fundações:
caracterização e classiﬁcação dos solos, prospecção geotécnica do subsolo, compactação,
compressibilidade dos solos, tensões geostáticas, acréscimos de tensões, noções de terraplenagem.
6-Planejamento e orçamento de obras: levantamento de materiais e mão de obra, planilhas de
quantitativos e de composições de custos. 7-Instalações prediais: instalações de água fria, de água
quente, de prevenção de incêndios, de águas pluviais, de esgotos sanitários, instalações elétricas,
para-raios. 8-Saneamento: redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, sistema de
abastecimento de água, sistema de limpeza urbana (acondicionamento, coleta, transporte,
destinação ﬁnal do xo),
li
drenagem urbana.
9-Etapas construtivas de uma obra: serviços
preliminares, locação, canteiro de obras, técnicas construtivas em concreto armado, técnicas
construtivas para fechamentos (alvenarias, paredes em gesso acartonado, vidros e esquadrias),
coberturas, acabamentos. 10-Levantamentos topográﬁcos. 11-Aspectos gerais de construção e
manutenção de vias urbanas e rurais: terraplenagem, pavimentação, tipos de revestimentos,
operação tapa-buracos, restauração de pavimentos, sinalização de vias. 12-Documentação:
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Alvará de construção e habite-se.
NUTRICIONISTA:1.Nutrição essencial: Nutrientes: conceito, classiﬁcação, funções, requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Aspectos
antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 2.Educação nutricional: Conceito,
importância, princípios e objetivos da educação nutricional. Papel que desempenha a educação
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nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de meio e técnicas do processo educativo.
Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. 3. Avaliação nutricional:
Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição. Avaliação do estado e
situação nutricional da população. 4. Técnica dietética: Alimentos: conceito, classiﬁcação,
características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos, Seleção e preparo dos
alimentos, Planejamento, execução avaliação de cardápios. 5. Higiene de alimentos: Análise
microbiológica, toxicológica dos alimentos, Fontes de contaminação. Fatores extrínsecos e
intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microrganismos no alimento. Modiﬁcações
físicas, químicas biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. 6. Nutrição e
dietética: Recomendações nutricionais; Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais. 7.
Tecnologia de alimentos: Operações unitárias. Conservação de alimentos; Embalagem em
alimentos; Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial.
8.Nutrição em saúde pública: Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública.
9.Transtornos relacionados à nutrição: Sobrepeso e Obesidade. Desnutrição proteica – energética.
10. Dietoterapia: Suporte: nutricional ao paciente hospitalizado. Generalidades, ﬁsiopatologia e
tratamento das diversas patologias. 11. Exames laboratoriais: importância e interpretação. Suporte
nutricional enteral e parenteral. Legislação e Ética Proﬁssional. 12.Recomendações nutricionais para
a população em geral: Recomendações, Diretrizes dietéticas.13. Perﬁl Gerencial do Nutricionista em
uma Unidade de Alimentação e Nutrição –UAN, Aspectos Organizacionais e Características das
UAN. 14.Planejamento Físico e Funcional das
UAN; Equipamentos e
Utensílios para UAN.
15.Planejamento de Refeições ; Gestão da Qualidade em UAN. 16. Princípios da Qualidade
Aplicados as UAN ; Pontos Chaves de Control e em UAN . 17. Gestão de Recursos Humanos
Aplicados as UAN; Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho em UAN; Gestão Financeira e Controle
de Custos de UAN. 18.Inovaçõ es Tecnológicas em UAN; Educaç ão Nutricional Aplicada as UAN;
Qualidade no Atendiment o em UAN. 19.Pesqui sas e Estudos em UAN. 20. Atualidade s em
Alimentação Coletiva.

PSICóLOGO – NASF : Psicologia e Bioética, Código de Ética Proﬁssional do Psicólogo, Legislação
Proﬁssional e Registro Documenta l por Psicólogo. Teor ia do Desenvolvim ento Humano. Teoria da
Personalidade. Psicopatologia e Psicofarmacologia. Psicossomática. Psicologia da Saúde e Saúde
Mental. Psicologia SUS , SUAS e Política s Pública Vigentes. Avaliação Psicológica.
Psicodiagnóstico. Psicologia na Instituição de Saúde e Processo das Relações Grupais. Psicologia
do Envelhecimento. Psicologia e Família Psic oterapia, Aconselhamento Psicológico e Escuta
Psicológica, nas abordagens Cognitiva Comportamental, Psicanalítica e Humanística.

PSICóLOGO – CRAS : Psicologia e Bioética, Código de Ética Proﬁssional do Psicólogo, Legislação
Proﬁssional e Registro Documenta l por Psicólogo. Teor ia do Desenvolvim ento Humano. Teoria da
Personalidade. Psicopatologia e Psicofarmacologia. Psicossomática. Psicologia da Saúde e Saúde
Mental. Psicologia SUS , SUAS e Política s Pública Vigentes. Avaliação Psicológica.
Psicodiagnóstico. Psicologia na Instituição de Saúde e Processo das Relações Grupais. Psicologia
do Envelhecimento. Psicologia e Família Psic oterapia, Aconselhamento Psicológico e Escuta
Psicológica, nas abordagens Cognitiva Comportamental, Psicanalítica e Humanística.

ODONTÓLOGO: Sistema Ú
nico de Saúde,P olítica Nacional deA
tenção Básica.
Epidemiologia geral e das doenças bucais; Cariologia: Conceito, etiologia e diagnóstico. Proteção do
complexo dentino/pulpar. Técnicas operatórias e restauradoras diretas com resina composta,
amálgama e cimento de ionômero de vidro. Urgências e emergências odontológicas. Biossegurança
na clínica Odontológica. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. Doença Periodontal –
etiologia, diagnóstico e tratamento. Anestesiologia em Odontologia. Técnicas exodônticas.
Radiologia aplicada a Odontologia. Ética e legislação odontológica: Código de Ética Odontológica.
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Patologias bucais. Doenças infecciosas na prática odontológica. Atendimento odontológico ao
paciente com condições e/ou doenças sistêmicas.

NÍVEL SUPERIOR – MAGISTÉRIO
CONTEÚDOS COMUM AO CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Interpretação e compreensão de tipos e gêneros textuais variados 2.
Norma padrão, variação e adequação linguística 3. Figuras de linguagem. 4. Referenciação, coesão
e coerência. 5. Processos de formação e signiﬁcação das palavras 6. Classes de palavras 7.
Regência e concordância verbal e nominal. 8. Sintaxe da oração e do período. 9. Pontuação.10. Uso
da crase, ortografia e acentuação.
CONHECIMENTOS PEDAGóGICOS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: Função Social da Escola.
Fundamentos da Educação. Organização e Gestão do Trabalho na Escola. Gestão Democrática e
Autonomia da Escola. Instâncias Colegiadas da Escola. Planejamento Educacional. Projeto Político
Pedagógico. Tendências Pedagógicas. Planejamento de Ensino. Avaliação Educacional. Teorias da
Aprendizagem. Currículo. Base Nacional Comum Curricular. Avaliação da Aprendizagem.
Tecnologias da Informação (TI) nos processos de ensino e aprendizagem. Educação Inclusiva.
Constituição Federativa do Brasil atualizada. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96) atualizada. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Plano Nacional de
Educação (2014-2024). Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015). Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/1990) atualizado. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização dos Proﬁssionais da Educação (FUNDEB). Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Apresentar conhecimento sobre a didática da educação
física, seu planejamento e avaliação. Os PCN´s da educação física. Políticas públicas para ensino
da educação física escolar. Métodos de Ensino da educação física, abordagens e concepções de
ensino. Conceitos de como lidar com o aluno pertencentes a grupos especiais como: obeso,
diabético, cardíaco e com diﬁculdades de aprendizagem (disléxico, hiperativo, déﬁcit de atenção e
autista). Conhecimento sobre o desenvolvimento motor e suas fases, diferentes taxionomias
(Modelos) para o desenvolvimento motor, distúrbios motores, desenvolvimento cognitivo e afetivo,
movimentos fundamentais, introdução a aprendizagem motora, contribuições sensoriais para o
movimento humano, princípio do controle motor, precisão de movimento, movimentos reﬂexos e
intencionais. Modelo das restrições. Compreender o desenvolvimento físico e ﬁsiológico de crianças,
alterações do desenvolvimento durante a adolescência. Conhecimento sobre a psicomotricidade
através dos elementos psicomotores como: lateralidade, coordenação motora, esquema corporal,
equilíbrio, tônus, relaxamento, percepção, noção tempo e espaço, áreas de atuação da
psicomotricidade, distúrbios psicomotores e motores. Conteúdos da Educação Física nos anos
iniciais, fundamental I, Fundamental II e médio. Conhecimentos dos conceitos e conteúdos da
recreação e lazer, jogos brinquedos e brincadeiras, tipos de jogos como: grandes jogos, jogos
moderados, jogos pré-desportivos, esporte escolar, iniciação esportiva em diversas modalidades e
regras básicas em esportes como: futebol, basquetebol, handebol, voleibol, natação, atletismo,
dança, lutas e badminton, como também conceitos básicos sobre treinamento desportivo e ﬁsiologia
aplicada ao esporte escolar. Como também leis que regulamentam o ensino da Educação Física
escolar.
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ANEXO II
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO PODER
EXECUTIVO DE VIÇOSA/RN
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: COVEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento
das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes
para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o
cemitério, mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar
materiais e equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e
espécies ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc;
executar outras tarefas aﬁns.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: executar serviços de inumações e exumações nos
cemitérios dentro das normas de higiene e saúde pública; efetuar a marcação de sepulturas a serem
cavadas; proceder à abertura de sepulturas (abrir covas e/ou túmulos, através da escavação da terra
e escorando as paredes da abertura, tirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes
para o sepultamento de defuntos); executar os sepultamentos, carregando e colocando os caixões
nas sepulturas, manipulando as cordas de sustentação, para tornar acessível o posicionamento dos
mesmos; proceder ao aterramento das covas e/ou lacramento dos túmulos, após a realização de
enterros, a ﬁm de assegurar a inviolabilidade dos túmulos; identiﬁc ar nas plantas dos cemitérios a
localização de sepulturas, jazigos e covas; zelar pela conservação dos jazigos e covas; efetuar a
limpeza do próprio ambiente do cemitério, capinando, varrendo e tirando os lixos; zelar pela
conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho; zelar pela segurança do cemitério;
executar outras tarefas que, por suas características, incluam-se na esfera de competência;
obedecer às normas de segurança; realizar atividades similares que venham a ser criadas e que
tenham o mesmo nível de diﬁculdade.
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Utilizar in strumentos para diagnóstico demográﬁco e
sociocultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde
individual e coletiva; o registrar, para controle das ações de saúde, nascimento, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas politicas publica como
estratégia da conquista de qualidade de vida; realizar visitas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco a família; participar de ações que fortaleçam os elos entre o
setor saúde e outras políticas publica que promovam a qualidade de vida.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalham em equipe, sob supervisão permanente em
horários diurnos e em rodizio de turnos dependendo da necessidade. Frequentemente são expostas
as variações de temperatura, doenças contagiosas e risco de acidentes com material perfuro
cortantes.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Desenvol ver e executar atividades de vigilância,
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes
do
SUS
e
sob
supervisão
do
gestor
municipal.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Executar o plano de combate aos vetores: Dengue,
leishmaniose; chagas esquitossomose, etc; Palestras, detetização, limpeza e exames; Realizar
pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; Realizar identiﬁcações e eliminações
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de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância
entomológica em municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; R ealizar levantamento,
investigação e/ou monitoramento de ﬂebotomíneos no município, conforme classiﬁcação
epidemiológica para leshmaniose visceral; Prover sorologia de material coletado em carnívoros e
roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais; Realizar borrifação em domicílios
para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de
mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos para controle de
esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; Palestrar em escolar e outros
seguimentos; Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos.
CARGO: AUXILIAR DE SALA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDAD ES: Participar das atividades desenvolvidas pelo Professor,
em sala de aula, ou fora dela; manter-se integrado com o Professor e as crianças; participar das
reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Unidade Educativa; seguir a orientação e
supervisão da Direção da Unidade Educativa; responsabilizar-se pela acolhida e entrega das
crianças para as famílias; orientar e auxiliar as crianças para que adquiram hábitos de: higiene,
saúde, alimentação e lazer;
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Participar das atividades desenvolvidas pelo Professor, em
sala de aula, ou fora dela; manter-se integrado com o Professor e as crianças; participar das
reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Unidade Educativa; seguir a orientação e
supervisão da Direção da Unidade Educativa; Responsabilizar-se pela acolhida e entrega das
crianças para as famílias; Orientar e auxiliar as crianças para que adquiram hábitos de: higiene
(banho, lavar as mãos), saúde (horário de medicamentos, estímulo ao sentar, engatinhar e sentar),
alimentação (lanches e refeições) e lazer (Recreação – atividades com brincadeiras lúdicas e
recreativas); auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata e outros);
promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais proﬁssionais da
Unidade Educativa, proporcionando o cuidado e educação; atender as crianças respeitando a fase
em que estão vivendo; interessar-se e entender a proposta da Educação Infantil e da Educação
Especial, da Rede Municipal de Ensino; participar das formações propostas pela Secretaria
Municipal de Educação; atender as solicitações das crianças; auxiliar na adaptação das novas
crianças; comunicar ao professor e a Direção ao Supervisor, a normalidade no processo de trabalho;
zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; participar ativamente, no processo de
integração da Unidade Educativa, família e comunidade; desenvolver hábitos de higiene, junto à
criança; atender as necessidades de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; conhecer o
processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros
pedagógicos, formação continuada em serviço, seminário e outros eventos; comunicar ao professor
e/ou Direção, situações que requeiram atenção especial; realizar outras atividades correlatas com a
função; e demais atividades correlatas. Para o Auxiliar de Sala exercer atividades individualizadas
com o aluno público-alvo da Educação Especial deverá: auxiliar na locomoção, higiene, alimentação,
e atender ao mesmo conforme as especiﬁcidades apresentadas, como também as atividades acima
citadas.
CARGO: TÉCNICO DE LABORATóRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Desenvolve r atividades de coleta e manipulação de
amostras de material biológico e produtos químicos, em laboratórios de análises clínicas, citologia e
toxicologia, através de procedimentos e técnicas de laboratório, relacionando-as as suas ﬁnalidades
e obedecendo aos princípios de biossegurança, sem olvidar a supervisão e orientação do
farmacêutico/bioquímico.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Além das discrições sumárias acima, o proﬁssional deve
auxilia no estudo experimental de qualquer ramo da ciência, ou à aplicação dos conhecimentos
cientíﬁcos com objetivo prático. Auxilia na realização de exames de laboratórios destinados à
população e também admissão de candidatos a cargos em ocupações deﬁnidas, baseando-se nas
exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais
aptos. Auxilia no atendimento laboratorial de urgência em casos de acidentes de trabalho ou
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alterações agudas de saúde. Auxilia na conservação de boas condições de trabalho, quanto ao
ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor
atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Planejar, organi zar, supervisionar e executar serviços de
enfermagem em postos, centros de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da
execução de programas de saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao prénatal, prevenção de câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças
e idosos, orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias,
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, acompanhar
a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições
do cargo e da área de atuação.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem
nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar no município; prestar serviços em hospitais,
unidades sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem; prestar assistência a pacientes
hospitalizados; fazer curativo, aplicar vacinas, ministrar remédios, responder pela observância das
prescrições médicas relativas a pacientes; supervisionar a esterilização do material na área de
enfermagem; prestar socorro de urgência; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar os
serviços de higienização de pacientes; providenciar o abastecimento de material de enfermagem e
médicos; supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; ﬁscalizar a
limpeza das unidades onde estiverem lotados; participar de programas de educação sanitária;
participar do ensino em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem;
apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas aﬁns, inclusive
as editadas no respectivo regulamento da proﬁssão.
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES : Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar
e executar obras, coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos
suprimentos e dos serviços comprados e executados. Estudar, avaliar e elaborar projetos de
engenharia na área de construção civil, supervisionar, coordenar e ﬁscalizar sua execução,
desempenhar outras atividades correlatas à sua função.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área
da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, deﬁnir metodologia de
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especiﬁcar equipamentos,
materiais e serviços. Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais
e serviços, apropriar custos especíﬁcos e gerais da obra. Executar obra de construção civil, controlar
cronograma físico e ﬁnanceiro da obra, ﬁscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos
ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações),
avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios
de inspeção. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identiﬁcar
métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e
documentação técnica, procedimentos e especiﬁcações técnicas, normas de avaliação de
desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório. Participar de
programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da instituição,
de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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CARGO: NUTRICIONISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Prestar assistência nutricional a indivíduos e
coletividades (sadios e enfermos); Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e
nutrição; Efetuar controle higiênico-sanitário; Participar de programas de educação nutricional; Atuar
em conformidade ao Manual de Boas Práticas; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Planejar, orientar e supervisionar a execução das
atividades relacionadas à área de alimentação e nutrição, sob sua responsabilidade; planejar e
elaborar os cardápios, de acordo com as necessidades de sua clientela; orientar o trabalho do
pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros
alimentícios, sua armazenagem e distribuição; orientar e supervisionar os serviços nas áreas de
cocção dos gêneros alimentícios, de acordo com o cardápio do dia; planejar e racionar a quantidade
de gêneros alimentícios necessários, de acordo com o cardápio preestabelecido; estimar custo
mensal das refeições, por meio de ﬁchas de controle diário (saída de alimentos da despensa),
cotação de preços e número de refeições servidas; elaborar, periodicamente, tabelas e quadros
demonstrativos do consumo de gêneros alimentícios; elaborar escalas mensais de trabalho,
prevendo a disponibilidade de recursos humanos no mês, para atendimento da demanda de
consumo prevista; programar e desenvolver o treinamento do serviço do pessoal da área de
nutrição, objetivando racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; orientar a compra de
gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados, assim como a aquisição de equipamentos,
maquinários e materiais especíﬁcos; controlar a qualidade e a quantidade de gêneros alimentícios
recebidos; zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas do local e instalações
relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e supervisionando o pessoal auxiliar,
providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção de alimentação sadia; planejar e
desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; participar de
equipes multiproﬁssionais em estudos de sua competência; apoiar os docentes em suas atividades
de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial;
zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando
da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de
biossegurança; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como, do local de trabalho; manter-se atualizado em
relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do
setor.
CARGO: ODONTÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perﬁl
de saúde bucal da população, realizar procedimentos clínicos deﬁnidos na Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde e na Norma operacional Básica de Assistência à Saúde,
coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em Saúde Bucal, capacitar as
equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal,
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Prestar assistência médica odontológica; realizar trabalhos
preventivos da cárie, através de palestras e orientações, através de aplicações corretas de ﬂúor;
praticar recuperações odontológicas, tais como: obturações e ou extrações quando convenientes;
orientar sobre a forma correta de conservar o esmalte dos dentes; orientar e conduzir a colocação
de próteses; efetuar exames bucais em escolares e pré-escolares; preencher e assinar documentos
pertinentes; fazer diagnósticos e recomendar terapêutica necessária em cada caso; encaminhar
casos especiais a setores especializados; preencher a ﬁcha individual do paciente; preparar
relatórios relativos às atividades do emprego; executar tarefas aﬁns. Exercem suas atividades
individualmente e em equipe, podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos;
estar expostos a radiações, materiais tóxicos, ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões
por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Particip ar da elaboração da proposta pedagógica da
escola; elaborar e cumprir seu plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor rendimento em conjunto com a comunidade escolar tendo
como referência o Projeto Político Pedagógico; Ministrar os dias e horas letivos estabelecidos, além
de participar integralmente dos períodos dedicados aos planejamentos, a avaliação e ao
desenvolvimento proﬁssional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade, além de eventuais outros programas criados pelo municípios, ainda que com
público alvo externo a escola; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar
práticas escolares de caráter pedagógico.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Executar trabalhos docentes que consistem em programar,
preparar e ministrar aulas de uma ou mais disciplinas do currículo de 6º a 9º ano do ensino
fundamental e educação de jovens e adultos (EJA) sob orientação pedagógica imediata; participar
de reuniões de planejamento e da deﬁnição de programas e métodos, com o ﬁm de contribuir na
ﬁxação de objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; elaborar plano de aula,
selecionar e confeccionar material didático visando facilitar o ensino-aprendizagem; estimular,
orientar e controlar o processo educativo e a aprendizagem escolar; programar, preparar e ministrar
aulas teóricas e praticas, observando os programas e horários preestabelecidos; cumprir
integralmente os planos, programas e atividades relacionados com a matéria ministrada, de acordo
com orientação pedagógica recebida; avaliar o aproveitamento dos alunos por meio de observação
direta, trabalhos práticos, exercícios e provas; registrar a frequência dos alunos às aulas e escriturar
diários de classe e boletins; manter a disciplina dos alunos em sala de aula; colaborar na
organização das atividades de caráter cívico, social e cultural promovidas pela unidade de ensino;
colaborar com os órgãos competentes na implantação das atividades de orientação educacional e
assistência aos educandos; orientar e encaminhar os alunos à Biblioteca Pública Municipal para
atividade de leitura e pesquisa; colaborar nas campanhas de assistência médica e sanitária aos
alunos; participar de reuniões com os pais dos alunos para avaliação da aprendizagem e debate de
assuntos relacionados com o aperfeiçoamento das técnicas pedagógicas; organizar e promover
atividades educativas em jardins de infância ou creches públicas municipais; organizar e
desenvolver jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e artísticas em unidades públicas
de ensino.
CARGO: PSICOLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento
emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a ﬁnalidade de
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e
de adaptação social, elucidando conﬂitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o
processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e
grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e
coordenam equipes e atividades de área e aﬁns.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Realizar acolhida, escuta qualiﬁcada, acompanhamento
especializado e oferta de informações e orientações por meio de atendimentos familiar, individuais e
em grupo; realizar atendimentos particularizados às famílias referenciadas ao CRAS e/ou
acompanhadas pelo NASF; realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial,
demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de coordenação; planejar,
coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiproﬁssional, programas de
treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; participar de programas e/ou
atividades na área de segurança do trabalho; participar e assessorar estudos, programas e planos
relativos à organização da gestão do trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação
do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho; assessorar na formação e na implantação da
política de recursos humanos; participar do processo de desligamento de servidores em casos de
exoneração e de preparo para aposentadoria; participar das atividades de planejamento,
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monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades de capacitação e
formação continuada; participar das reuniões de equipe, estudos de casos; exercer atividade de
coordenação; realizar outras atribuições aﬁns.
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ANEXO III

DECLARAÇÕES

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE USO DO NOME SOCIAL
(Documento EXCLUSIVO para pessoas transgênero/travesti/transexual que solicitam uso de nome
social)

À Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba

Nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 10.908, de 08 de junho de 2017, eu,
___________________________________________________ (nome civil do interessado),
enquanto pessoa transgênero/travesti/transexual, portadora da Cédula de Identidade nº
___________ e inscrita no CPF sob o nº ________________, solicito ser tratada através do meu
nome social “______________________________” (indicação do nome social), durante a realização
das fases do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Viçosa, conforme subitem 25.2, item 25,
capítulo III, do Edital Normativo de Concurso Público nº 001/2019 – PMV/RN.

Campina Grande, ____ de ________ de 2019.

___________________________________________
Assinatura do interessado
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ぐ擢翰春

●‡軍事‑

DECRETO NO O42/2020
Disp5e sobre m倣枕榔

桝やO毒亮as虎p舵ven印O aO

con嬢わpeh‑ nOt,O COmnaV加̀S /COレZD‑I?) m
∂mb巌タ(わPひ虎′ Erec#tivo Municipal de Vicosa, e

da outras providencias.

o pREFEITO MUNICIPÅL DE VICOSA, Estado do Rio Grande do
Norte, nO uSO das atribui9∂es, que lhe sao conferidas por Lei, em eSPeCialmente o Artigo 45

Inciso IV da Lei Org含nica Municipal:

coNSIDERANDO a declarap奮o de Emerg台ncia em Sahde Pbblica de
Importancia Intemacional, Pela Organiza辞O Mirndial da Sande ‑ OMS em 30 de janeiro de 2020

em decorrencia da Infec9aO Hunana pelo novo Coronavirus (COVID‑19), qualificada pela OMS
como Pandemia;

coNSIDERANDO a Lei Federal nO 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e a
portaria nO 1 88/GM硯S, de 4 de fevereiro de 2020

que Declarou Emergencia em Sande Pめlica

de Impo脆ncia Nacional (ESPEN) pelo Ministerio da Sande

em decoⅢenCia da Infec印H皿ana

pelo novo Coronav血s (COVID‑19);
coNS恥ERANDO a Portaria nO 356, de u de marap de 2020

que disp6e

sobre a regulamentapao e operacionaliza9奮O do disposto na Lei Federal nO 13・979

de 2020,

regulamentando e indicando as medidas de sahde necess餌as a preven印e conten鈎O do

Coronavirus (COVID‑ 1 9);
CONSIDERANDO a impo血encia e delicadeza do cenario posto

Cl噌a

complexidade demanda esfor9O CO垂unto de todo o Sistema Unico de Sahde para identifica9aO da
etioIogia dessas ocorrencias e sobretudo a ado9奮O de medidas proporcionais e rest血s aos riscos;

coNSIDERANDO a maxima de segundo a qual a preven9fro e sempre mais
eficaz do que a repress各o, aliado ao fato de que a experi台mia em palses vizinhos aconselha

precau辞O COm diminui9fro de aglomerapめde pessoas;

R.

ozeas pinto, 140 ̲ Vi9OSa/RN ̲ CEP‥ 59.815‑000 ‑ TEL‥ (084) 3376 ‑0044

3376‑O102

cNPJ; 08. 」 58. J 98/000上48 E‑mail. pmvicosam@gmail.com ‑ CO血Oladorianunicipalvicosa@ho血ail.com

鵠耀顧
DECRETA
Art.1O ‑ Os 6rg肴os e as entidades da administra9肴O Pdblica m皿icipal dever奮o adotar

Para

fins de preven軸O da transmissfro do coronav血s (COV皿裏19), aS medidas deteminadas neste

Art.2O ‑ Ficam temporariameute suspensos, Pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias

Sem

prqjulzo de eveut血prorroga9aO, a depender da sit脚9aO na Sande p肌ica:

I ‑ aS aulas da rede municipal de ensino, a Partir do dia 18 de marco de 2020;
Ⅱ ‑ a realiza辞O de eventos de qualquer natureza毎ovemamentais

culturais, POliticos, Cient綿cos, COmerCiais

eSPOrtivos, artisticos

etC.)・ que implique em aglomerapao de pessoas com

PbbHco superior a:
a) 100 (Cem) pessoas em espa9OS abertos;

b) 50 (Cinquenta) pessoas em espa9OS fechados;
Ⅲ ‑ O atendimento presencial do p軸co extemo que puder ser prestado por meio

eletr6nico ou telefonico;
rv ‑ a Participapao, a Servi9O

de qualquer agente p冊lico em eventos ou em VlagenS

interestaduais, Salvo estritanente necess壷o, COm Pievia e fundamentada justificativa

COndicionada

ao deferimento do competente superior血efarquico;

Art.3O

‑

Fica

a

Secretaria

M皿icipal

de

Sadde

autorizada

a

expedir

Po血ia

regulamentando e detalhando medidas a serem adotadas como foma de preveng肴o ao cont細io pelo

novo coronav血s (COV皿‑ 19) no ambito do municipio de Vi9OSa‑RN.

Art.3O ‑ Este Decreto entra em vlgOr na data de s脚publicap肴o e terivalidade pelo prazo

de 30 (trinta) dias・

Gabinete Do Prefeito Municipal De Vi9OSa

Em 18 de Setembro De 201 8.

R. Ozeas Pinto, 140 ‑ Vi9OSa/RN ‑ CEP: 59.815‑000置TEL‥ (084) 3376輸0044

3376‑O102

cNPJ: 08. 158. 198/000 1‑48 E‑m計pmvicosam@gmail.com ‑ COntrOladorianunicipalvicosa@hotmail.com

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA

EDITAL NORMATIVO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2019 – PMV/RN
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PROVISÓRIO
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições legais, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que ﬁcam abertas, no
período de 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 0 7 de j a n e i r o de 2020
(horário local), as inscrições do Concurso Público destinado ao provimento dos cargos na
Prefeitura Municipal de Viçosa, proveniente de vagas atualmente existentes, das que vagarem e
forem necessárias ao Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA e das que
forem criadas durante o prazo de validade deste Concurso Público, sendo os mesmos regidos pela
Lei Complementar Nº 257/2019, e suas alterações posteriores, com sua respectiva
denominação, número de vagas, pré-requisitos, carga horária de trabalho semanal e salário-base
inicial especiﬁcados neste Edital. O presente Concurso Público será regido de acordo com a
Legislação pertinente a este concurso, com as presentes instruções especiais e os anexos que
compõe o presente Edital para todos os efeitos, a saber:

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.
O Concurso Público, de caráter eliminatório e classiﬁcatório, destina-se ao recrutamento e
seleção de candidatos para provimentos de vagas, dos cargos constantes no Capítulo II deste Edital
e será realizado sob responsabilidade da Secretaria de Administração e Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Viçosa, representada pela Comissão de Supervisão e Acompanhamento da
Execução do Concurso Público, da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA, composta por
membros do quadro de servidores da Administração Municipal de Viçosa em exercício indicados
pelo Prefeito Constitucional por meio de Portaria.
2.
A execução do referido Concurso será de responsabilidade da COMISSÃO PERMANENTE
DE CONCURSOS – CPCon, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, à qual compete o
cumprimento das cláusulas e condições estipuladas no instrumento de Contrato celebrado para este
ﬁm com a PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA.
3.
O Concurso será realizado em duas fases:
Primeira Fase:
Prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.
Segunda Fase:
Prova de Títulos de caráter classiﬁcatório, para o cargo de Professor.
4.
O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de cargos vagos,
do Quadro de Pessoal da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA, distribuídos conforme disposto
no Capítulo II deste Edital.
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5.
O Concurso Público ﬁcará sob a supervisão da Comissão de Supervisão e Acompanhamento
da Execução do Concurso Público, nomeada pelo Prefeito do MUNICÍPIO DE VIÇOSA, através da
Portaria Nº 755/2019, composta por membros pertencentes do Quadro de Pessoal da Prefeitura.
6.
Compete à Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público,
supervisionar e ﬁscalizar todas as fases do Concurso Público.
7.

O conteúdo programático consta no ANEXO I deste Edital.

8.

As atribuições dos cargos, constantes no Capítulo II, consta no ANEXO II deste Edital.

9.

Demais documentos no ANEXO III

II – DOS CARGOS
1.
Todos os cargos serão regido s pelo Regime Jurídico Estatutário, conforme a respectiva
denominação, pré-requisitos e salário-base inicial, especiﬁcados neste documento, e de acordo com
a legislação especíﬁca.
2.
Os cargos oferecidos, número de vagas, nível de escolaridade, vencimento básico, jornada de
trabalho semanal e a escolaridade mínima exigida para o provimento de cargo, estão discriminados
nos quadros abaixo:

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

01

Coveiro

01

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTO
S (R$)

-

Ensino
Fundamental
Completo

40 horas
semanais

998,00

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

VAGAS
PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTOS
(R$)

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

02

Agente Comunitário
de Saúde*
Área 3

01

-

Ensino Médio
Completo

40 horas
semanais

1.250,00

03

Agente de combate
às Endemias

01

-

Ensino Médio
Completo

40 horas
semanais

1.250,00

04

Auxiliar de Sala

05

01

Ensino Médio
Completo

40 horas
semanais

998,00

*De acordo com o Art. 6 º, inciso I, da Lei Federal N.º 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, os
candidatos aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão residir na área da
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comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo ou Concurso
público.
Área 3: Rua Antonio Bruno da Silva; Rua Prefeito Kerginaldo Forte de Amorim; Rua Francisca de
Assis de Souza Almeida; Rua Vereador José Gomes de Oliveira

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

05

Engenheiro Civil

01

-

06

Nutricionista

01

-

07

Odontólogo

01

-

08

Professor de
Educação Física

01

-

09

Psicólogo-CRAS

01

-

10

Psicólogo-NASF

01

-
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REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS
Nível Superior
em
Engenharia
Civil com
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Nível Superior
em Nutrição e
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Nível Superior
em
Odontologia
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco
Nível superior
em
Licenciatura
plena em
Educação
Física e
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Nível Superior
em Psicologia
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco
Nível Superior
em Psicologia
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTO
S (R$)

20 horas
semanais

2.000,00

30 horas
semanais

1.800,00

40 horas
semanais

2.400,00

20 horas
semanais

1.278,87

40 horas
semanais

2.400,00

20 horas
semanais

1.200,00
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CADASTRO RESERVA:

Nº

CARGOS

VAGAS DE
AMPLA
CONCORRÊNCIA

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

11

Enfermeiro – PSF
Cadastro Reserva

01

-

12

Técnico em
Laboratório –
Cadastro Reserva

01

-

13

Agente Comunitário
de Saúde*
Área 1

01

-

REQUISITOS
MÍNIMOS
EXIGIDOS
Nível Superior
em
Enfermagem
com registro
no conselho
de classe
especíﬁco
Nível técnico
em
Laboratório e
registro no
conselho de
classe
especíﬁco
Ensino Médio
Completo

JORNADA
DE
TRABALHO

VENCIMENTOS
(R$)

40 horas
semanais

2.000,00

40 horas
semanais

998,00

40 horas
semanais

1.250,00

*De acordo com o Art. 6 º, inciso I, da Lei Federal N.º 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006, os
candidatos aprovados para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão residir na área da
comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo ou Concurso
público.
Área 1: Rua Ozeas Pinto; Rua Vicente Tavares; Rua Antonio Torres ; Rua Adalcinda Pinto; Rua
Alzira Gomes de Oliveira; Rua Antonia Ferreira da Silva; Rua Francisco Sabino da Silva
3.

No total de vagas oferecidas, estão incluídas as de Pessoas com Deﬁciência.

4.
Para todos os cargos, não haverá, em hipótese alguma, por parte da Prefeitura Municipal de
Viçosa, fornecimento de transporte, e/ou alimentação para os candidatos que tomarem posse nos
cargos oferecidos no presente Concurso Público.
5.
A escolaridade mínima exigida, como também, as demais exigências para o provimento do
cargo, deverão ser comprovadas quando da nomeação do candidato aprovado, e, a não
apresentação de qualquer dos documentos que comprovem as condições exigidas, implicará na
exclusão do candidato, de forma irrecorrível.

III – DAS INSCRIÇÕES

1.
A inscrição do candidato implicará na ciência e aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
2.
Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos
para o Concurso.
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3.
As inscrições ﬁcam abertas por meio da internet a partir das 10h do dia 11 de novembro até
as 23h:59min do dia 07 de janeiro de 2020 (horário local). As inscrições serão realizadas
exclusivamente pela internet.
4.

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá:
4.1. Acessar o endereço eletrônico: http://cpcon.uepb.edu.br;
4.2. Realizar a leitura do respectivo Edital;
4.3. Acessar a área do candidato
4.4. Preencher integralmente o Formulário Eletrônico de Inscrição;
4.5. Imprimir o Boleto Bancário, com o valor total do documento, correspondente a taxa de
inscrição;
4.6. Veriﬁcar se a inscrição foi concluída com sucesso.

5.

O valor da taxa de inscrição correspondente à opção do cargo será:
5.1. Cargos de Nível Fundamental: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais);
5.2. Cargos de Nível Médio/Técnico: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);
5.3. Cargos de Nível Superior: R$ 105,00 (cento e cinco reais).

6.
O pagamento do Boleto Bancário, referente à taxa de inscrição, se realizado, por meio de
cheque do próprio candidato, somente será considerado realizado após a compensação bancária.
7.

O Boleto Bancário poderá ser quitado até o dia 08 de janeiro de 2020

.

8.
A homologação da inscrição do candidato ao Concurso Público estará condicionada ao
pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido no item anterior.
9.
O candidato poderá realizar mais de uma inscrição desde que sejam de cargos de
níveis diferentes e horários de provas distintos.
10.
Não serão homologadas inscrições com pagamentos do Boleto Bancário, referente a taxa de
inscrição, por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile (fax), DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especiﬁcadas neste Edital.
11.

O descumprimento das instruções para inscrição implicará na não efetivação da inscrição.

12.
As inscrições homologadas serão divulgadas na página da CPCon http://cpcon.uepb.edu.br
no dia: 18 de dezembro de 2019.
13.
As informações prestadas na Ficha de Inscrição, via Internet, serão de inteira
responsabilidade do candidato, reservando-se a CPCon e a Prefeitura o direito de excluir do
Concurso Público aquele que não preencher esse documento oﬁcial de forma completa, correta e
legível e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos.
14.
Em hipótese alguma, serão aceitos pedidos de alteração de cargo depois de efetuada a
inscrição.
15.
A CPCon não se responsabiliza por solicitação de inscrição via Internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
16.
Fica vedada a devolução da taxa de inscrição, salvo em caso de cancelamento do certame
por conveniência ou interesse da Prefeitura.
17.
Não será permitida a transferência do valor pa go como taxa de inscrição para outra pessoa,
assim como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou.
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18.
A Prefeitura Municipal de Viçosa e a CPCon, eximem-se das despesas com viagens e estada
dos candidatos para prestarem as provas do Concurso.
19.
O candidato que não possui deﬁciência que necessitar de condição especial para realização
da prova, deverá solicitá-la no ato da inscrição selecionando o tipo de atendimento desejado.
20.
Caso o candidato após concluir sua inscrição, necessite de atendimento especial para
realização da prova, deverá solicitar, até o término das inscrições e encaminhar o documento que
comprove a necessidade do atendimento, por intermédio dos Correios, via Sedex à CPCon –
Comissão Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
21.
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon, no
endereço acima:
21.1. O candidato que não o ﬁzer até o término das inscrições, seja qual for o motivo
alegado, não terá a condição atendida;
21.2. O atendimento às condições solicitadas ﬁcará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
22.
A Candidata lactante que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas
poderá solicitar atendimento especíﬁco nos termos deste Edital, informando a opção “Atendimento
Especial” em campo próprio do sistema de inscrição e a mesma terá direito ao adicional de tempo de
01 hora:
22.1. A Candidata a que se refere o item 22 deverá, obrigatoriamente, levar um
acompanhante adulto no dia de aplicação da Prova, que ﬁcará em sala reservada, sendo
responsável pela guarda do lactente (a criança) durante a realização das provas.
22.2. É vetado ao acompanhante da Candidata lactante o acesso às salas de provas.
22.3. O acompanhante da Candidata lactante deverá cumprir as obrigações constantes deste
Edital, sob pena de eliminação do Concurso da Candidata lactante.
22.4. Qualquer contato, durante a realização das provas, entre a Candidata lactante e o
acompanhante responsável deverá ser presenciado por um ﬁscal.
22.5. Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o
fechamento dos portões.
22.6. A Candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do
lactente.
22.7. Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local de
realização de Prova sem a presença de um acompanhante adulto.
23.
Aos deﬁcientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas
provas nesse sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
24.
Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
25.
O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das
fases do concurso deverá, conforme prazos descritos no cronograma provisório, deste edital:
25.1 Assinalar no sistema de inscrição, a opção correspondente a utilização de nome social
durante a realização das provas, informando o nome e o sobrenome pelos quais deseja ser
tratado;
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25.2 Imprimir, preencher e assinar a declaração que se encontra no anexo III, desse edital e
enviar até o término das inscrições, por intermédio dos Correios, via Sedex à CPCon –
Comissão Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon,
no endereço acima.
26.

O candidato que desejar participar no desempate no critério que exerceu efetivamente a
função de jurado no período entre a data de publicação da Lei n°. 11.689/2008 e a data de término
das inscrições, deverá solicitar, até o término das inscrições e encaminhar o documento que
comprove a sua participação no pleito por intermédio dos Correios, via Sedex à CPCon – Comissão
Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon,
no endereço acima.
27.

Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente o
estabelecido neste edital.

I V – D O S C A N D I D AT OS C O M D E F I C I Ê N C I A

1.
Às pessoas com algum tipo de deﬁciência que pretendam fazer uso das prerrogativas que
lhes são facultadas no inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e do art. 37 do Decreto Federal
Nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e alterações posteriores que regulamentam a Lei Federal Nº.
7.853/89 é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições
sejam compatíveis com a deﬁciência de que são portadoras.
2.

Os candidatos com deﬁciência deverão fazer suas inscrições, também, pela internet.

3.
Em cumprimento ao disposto no Decreto Federal Nº. 3.298/99 e alterações posteriores, serlhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes, que vierem a surgir ou
forem criadas no prazo de validade do Concurso.
4.
Conforme § 2º do art. 37 do Decreto Federal Nº 3.298/99, caso a aplicação do percentual de
que trata o item 2 resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro
subsequente.
5.
Atendendo a determinação, ﬁcam reservadas as vagas expressas nas tabelas do Capítulo II
para candidatos com deﬁciência.
6.
Nos demais cargos, pela inexistência de vagas suﬁcientes onde possam ser aplicadas as
normas citadas no Item 1, deste Capítulo, não haverá reserva para candidatos com deﬁciência.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN

7

7.
A necessidade de intermediários permanentes para auxiliar na execução das atribuições do
cargo é obstativa à inscrição no Concurso Público.
8.
Não obsta a inscrição ou o exercício das atribuições pertinentes ao cargo a utilização de
material tecnológico de uso habitual.
9.
Consideram-se pessoas com deﬁciência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
10.
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 no 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, 2.000Hz 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.
f.
Visão monocular: De acordo com a Lei Nº 9.899, de 05 de outubro de 2012.
11.
Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deﬁciência assinalada na Ficha de
Inscrição seja incompatível com o cargo pretendido.
12.
As pessoas com deﬁciências, resguardadas as condições previstas no Decreto Federal nº.
3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com
os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os
demais candidatos.
13.
Os benefícios previstos nos §§ 1º e 2º, do art. 40, do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas
alterações posteriores, deverão ser requeridos por escrito, durante o período de inscrições, via
SEDEX, à CPCon – Comissão Permanente de Concursos, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
Poderá também ser entregue pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon,
no endereço acima.
14.
O atendimento às condições especiais solicitadas ﬁcará sujeito à análise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
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15.
O candidato deverá declarar, quando da inscrição, possuir alguma deficiência, especiﬁcandoa no Formulário de Inscrição, declarando estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende
inscrever-se e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas
atribuições, para ﬁns de habilitação no estágio probatório.
16.
No período das inscrições, o candidato deverá encaminhar via SEDEX à CPCon – Comissão
Permanente de Concursos, no endereço citado no item 13, ou Poderá também ser entregue
pessoalmente, em envelope lacrado, na sede da CPCon, no endereço acima; os documentos a
seguir:
a.
Laudo Médico, original e expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes
do término das inscrições, atestando a espécie e ou grau ou nível de deﬁciência, com
expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação Internacional de Doença –
CID, bem como a provável causa da deﬁciência, inclusive para assegurar previsão de
adaptação da sua prova. Anexar ao Laudo Médico as seguintes informações: nome completo,
número do documento de identidade (RG), número do CPF, número do telefone, opção de
cargo.
b.
O candidato com deﬁciência visual (amblíope), além do envio da documentação
indicada na letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, a
confecção de prova Ampliada, especiﬁcando o tipo de deﬁciência.
c.
O candidato com deﬁciência visual (cego), além do envio da documentação indicada na
letra “a” deste item, deverá solicitar, por escrito, até o término das inscrições, um ﬁscal
especial para ser ledor da prova escrita objetiva, especificando o tipo de deﬁciência.
d.
O candidato com deﬁciência que necessitar de tempo adicional e/ou leitura de prova,
além do envio da documentação indicada na letra “a” deste item, deverá encaminhar
solicitação, por escrito, com justiﬁcativa acompanhada de parecer emitido por especialista da
área de sua deﬁciência, até o término das inscrições.
17.
Aos deﬁcientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial Ampliada, serão
oferecidas provas nesse sistema, com tamanho de letra correspondente a corpo 24.
18.
Os candidatos que, dentro do prazo do período das inscrições, não atenderem os dispositivos
mencionados no:
a.
Item 16, letra “a”: Serão considerados como não portadores de deﬁciência e
perderão o direito de concorrer às vagas reservadas as Pessoas com Deﬁciência
(PNE), passando, desta forma, a concorrer ás vagas da ampla concorrência.
b.
Item 16, letra “b”: Não terão a prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
c.
Item 16, letra “c”: Não terão pessoa designada para a leitura da prova, seja qual for o
motivo alegado.
d.
Item 16, letra “d”: Não terão tempo adicional para realização das provas, seja qual for o
motivo alegado.
19.
O candidato com deﬁciência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
neste Capítulo, não poderá alegar a referida condição em seu benefício e não será facultado
impetrar recurso em favor de sua condição.
20.
A publicação do resultado ﬁnal do Concurso Público será feita em duas listas, contendo, a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deﬁciência, e a segunda,
somente a pontuação destes últimos.
21.
O candidato com deﬁciência aprovado no Concurso, deverá submeter-se à perícia médica a
ser realizada por equipe multiproﬁssional indicada pela Prefeitura Municipal de Viçosa, composta por
proﬁssionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, objetivando veriﬁcar se
a deﬁciência se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº. 3.298/99 e
suas alterações, bem como avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo a ser ocupado,
nos termos do art. 44 da referida norma, observadas as seguintes disposições:
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a.
A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe
prevista pelo art. 43 de Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações.
b.
A avaliação ﬁcará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de
identidade original e terá por base o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições,
conforme item 16 deste Capítulo, atestando a espécie e o grau ou nível de deﬁciência, com
expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação Internacional de Doença CID, bem como a provável causa da deﬁciência.
c.
Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justiﬁcar o atraso
ou a ausência do candidato portador de deﬁciência à avaliação tratada neste item.
d.
Se a deﬁciência do candidato não se enquadrar na previsão do art. 4º e seus incisos do
Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, ele será classiﬁcado em igualdade de
condições com os demais candidatos.
22.
Será eliminado da lista de candidatos com deﬁciência, o candidato cuja deﬁciência assinalada
no Formulário de Inscrição, não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de
classiﬁcação geral ﬁnal.
23.
As vagas deﬁnidas no Capítulo II deste edital, para os candidatos com Deﬁciência (PNE) que
não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou na perícia médica, serão
preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância à ordem classiﬁcatória.
24.
A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará na
perda do direito de ser nomeado para as vagas reservadas às Pessoas com Deﬁciência (PNE).
25.

O laudo médico terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.

26.
Após a investidura do candidato, a deﬁciência não poderá ser arguida para justiﬁcar a
concessão de aposentadoria.

V – D A I S E N Ç Ã O D A TA X A D E I N S C R I Ç Ã O

1.
Estarão isentos da taxa de inscrição do Concurso Público, da PREFEITURA MUNICIPAL DE
VIÇOSA todos os candidatos que, comprovadamente, se enquadrarem no que determina a Lei
Estadual de número 5.869 de 09 de janeiro de 1989 e a Lei Estadual de número 9.643 de 18 de
julho de 2012.
2.
Os interessados em participar do processo de isenção do pagamento da taxa de inscrição
deverão solicitar por meio eletrônico (Internet) no site http://cpcon.uepb.edu.br, a partir das 10h do
dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 20 de novembro de 2019 (horário local), seguindo
as orientações contidas no formulário eletrônico de solicitação.
3.
O candidato que, ao preencher o formulário eletrônico de inscrição, solicitar a isenção da taxa
de inscrição, de acordo com as Leis Estaduais de Nº 5.869 de 09 de janeiro de 1989, de Nº 9.643 de
18 de julho de 2012, deverá encaminhar para a CPCon os seguintes documentos:
a.
Cópia da Carteira de Identidade (RG);
b.
Cópia do CPF;
c.
Declaração do órgão competente com datas das doações (sangue, leite materno ,
medula óssea e ou declaração de participação de pleitos Eleitorais).
4.
Os documentos referidos no item 3 deverão ser encaminhados para a CPCon, pessoalmente,
em envelope lacrado, na sede da CPCon ou pelos CORREIOS, via SEDEX no endereço abaixo
citado, com data máxima de postagem até o dia 20 de novembro de 2019, devendo constar no
envelope:
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Concurso: Prefeitura de Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
5.
Os Requerimentos de Isenção do pagamento de que trata este capítulo somente serão
realizados via Internet.
6.
As informações prestadas no Formulário de Isenção do pagamento de Inscrição serão de
inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e criminalmente pelo teor das aﬁrmativas.
7.

Não será concedida isenção de pagamento do valor de inscrição ao candidato que:
a.
deixar de efetuar o requerimento de isenção pela Internet;
b.
omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c.
não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste capítulo.

8.
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal N° 83.936, de 6 de novembro de 1979.
9.
A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências relativas à situação declarada pelo
candidato, deferindo-se ou não seu pedido.
10.
Os candidatos que não cumprirem o disposto neste capítulo serão excluídos do processo de
isenção.
11.
Será desconsiderado o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição do candidato
que, simultaneamente, tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição.
12.
A divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção
da taxa de inscrição será publicada no site da CPCon no dia 26 de novembro de 2019.
13.
O candidato que tiver seu requerimento de isenção de pagamento do valor da inscrição
deferido, terá sua isenção validada, não necessitando, desta forma, efetuar o pagamento da
inscrição. EM SEGUIDA, O CANDIDATO DEVERÁ PREENCHER O FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA INSC RIÇÃO, ONDE OPTA PELO CARGO DE SUA
ESCOLHA.
14.
O candidato que tiver sua solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida, poderá
encaminhar recurso para a CPCon, exclusivamente pelo mesmo endereço eletrônico das inscrições
até 28 de novembro de 2019.
15.
A divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção
da taxa de inscrição, APóS RECURSOS, será publicada no site da CPCon no dia 04 de dezembro
de 2019.
16.
O candidato que tiver seu pedido de isenção do valor de inscrição e/ou seu recurso indeferido
e que queira participar do certame deverá gerar o boleto e efetuar o pagamento de sua inscrição até
a data limite de 08 de janeiro de 2019 .
17.
O candidato que não regularizar sua inscrição, por meio do pagamento, terá o pedido de
inscrição invalidado.
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VII – CRONOGRAMA PROVISóRIO
1.
Prazo para o candidato solicitar isenção da taxa de inscrição: 10h do dia 11 de novembro de
2019 até as 23h59min do dia 20 de novembro de 2019 (horário local).
2.
Data limite para recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que solicitarem a
isenção da taxa de inscrição: 20 de novembro de 2019.
3.
Período das Inscrições: a partir das 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07
de janeiro de 2020 (horário local).
4.
Período de solicitação para os candidatos que necessitarem de condições especiais para a
realização da prova 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07 de janeiro de
2020 (horário local).
5.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que desejam ser
reconhecidos pelo nome social 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07 de
janeiro de 2020 (horário local).
6.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que exerceram
efetivamente a função de jurado 10h do dia 11 de novembro até as 23h59min do dia 07 de
janeiro de 2020 (horário local).
7.
Período de recebimento de documentos comprobatórios dos candidatos que optarem por
concorrer as vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais 10h do dia 11 de
novembro até as 23h59min do dia 07 de janeiro de 2020 (horário local).
8.
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da
taxa de inscrição: 26 de novembro de 2019.
9.
Prazo de recebimento dos recursos quanto às solicitações de isenção da taxa de inscrição
indeferidas: 27 de novembro até o dia 28 de novembro de 2019.
10.
Divulgação da listagem dos candidatos contemplados e não contemplados com a isenção da
taxa de inscrição, APóS RECURSOS : 04 de dezembro de 2019.
11.
Data limite para pagamento do Boleto Bancário referente à taxa de inscrição: 08 de
janeiro de 2020.
12.
Divulgação da Relação dos Candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado: 15
de janeiro de 2020.
13.

Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas: 15 de janeiro de 2020.

14.
Divulgação da Relação dos Candidatos que solicitaram condições especiais para a prova
objetiva: 15 de janeiro de 2020.
15.
Prazo para recebimento dos recursos quanto aos indeferimentos da solicitação de condições
especiais para a prova objetiva: 16 de janeiro até o dia 17 de janeiro de 2019.
16.
Prazo de recebimento dos recursos a quanto divulgação da listagem dos candidatos que
exerceram efetivamente a função de jurado: 16 de janeiro até o dia 17 de janeiro de 2019.
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17.
Prazo para recebimento dos recursos quanto às Inscrições não homologadas: 1 6 de
janeiro até o dia 17 de janeiro de 2019.
18.
Divulgação da Relação dos Candidatos com Inscrições Deferidas e Indeferidas quanto aos
indeferimentos das solicitações de condições especiais para a prova objetiva, APóS RECURSOS :
22 de janeiro de 2020.
19.
Divulgação da listagem dos candidatos que exerceram efetivamente a função de jurado,
APÓS RECURSOS: 22 de janeiro de 2020.
20.
Divulgação das inscrições homologadas e não homologadas e da concorrência, APÓS
RECURSOS: 13 de janeiro de 2020.
21.
Disponibilização do local, sala e carteira onde o candidato realizará a Prova Escrita Objetiva,
no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br a partir de 10 de fevereiro de 2020.
22.

Realização da PROVA ESCRITA OBJETIVA : 16 de fevereiro de 2020.

23.
Divulgação do Gabarito Provisório: 16 de fevereiro de 2020, após o encerramento da Prova
Escrita Objetiva.
24.
Prazo de recebimento de recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito provisório:
17 de fevereiro até o dia 18 de fevereiro de 2020.
25.
Divulgação e publicação dos recursos quanto às provas objetivas e quanto ao gabarito
provisório: 06 de março de 2020.
26.
Divulgação e publicação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva e do gabarito
deﬁnitivo: 10 de março de 2020.
27.
Divulgação e Publicação do Edital de Convocação para a PROVA TÍTULOS: 10 de março de
2020.
28.
Período de recebimento dos Títulos para os cargos de Magistério: 11 de março até o dia 16
de março de 2020.
29.

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos: 25 de março de 2020.

30.
Prazo de recebimento de recursos quanto ao Resultado Preliminar da PROVA DE TÍTULOS:
26 de março a 27 de março de 2020.
31.

Divulgação e publicação do Resultado Oﬁcial da Prova de Títulos: 02 de abril de 2020.

32.
Divulgação e publicação do Resultado Final do Concurso Público e gabarito oﬁcial: 03 de
abril de 2020.
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V I I I – D A S P R O VA S E S C R I TA S O B J E T I V A S

1.
Os cargos com as respectivas provas, áreas temáticas, itens (questões), pesos e o caráter
avaliativo são os especiﬁcados nos quadros abaixo:

NÍVEL FUNDAMENTAL
ÁREA
PROVA
TEMÁTICA

CARGO

Objetiva

Coveiro

CARGO
Agente Comunitário de Saúde
Agente
de
combate
às
Endemias
Auxiliar de sala
Técnico em laboratório –
Cadastro Reserva

ITENS

PESOS

Português

20

4,0

Matemática

10

3,0

Conhecimentos
Gerais

10

3,0

ITENS

PESOS

15

3,5

Informática

10

2,0

Conhecimentos
Especíﬁcos

15

4,5

NÍVEL MÉDIO
ÁREA
PROVA
TEMÁTICA
Português
Objetiva

CARÁTER
AVALIATIVO

Eliminatório e
Classiﬁcatório

CARÁTER
AVALIATIVO

Eliminatório e
Classiﬁcatório

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CARGO

PROVA

ÁREA TEMÁTICA

Português
•
Engenheiro Civil
•
Enfermeiro Cadastro
–
Reserva
•
Nutricionista
•
Física
•
Psicólogo – CRAS
•
Psicólogo – NASF
•
Odontólo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN

ITENS

PESOS

15

3,5

CARÁTER
AVALIATIVO

Eliminatório e
Classiﬁcatório

Objetiva
Raciocínio Lógico

10

2,0

Conhecimentos
Especíﬁcos

15

4,5

14

CARGO

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – Magistério
ÁREA
ITENS
PROVA
TEMÁTICA

Português

Professor de Educação Física

15

PESOS

CARÁTER
AVALIATIVO

3,5

Eliminatório e
Classiﬁcatório

Objetiva
Conhecimentos
Pedagógicos e
Legislação
Educacional
Conhecimentos
Especíﬁcos

10

2,0

15

4,5

4.
As Provas Objetivas constarão de 40 (quarenta) questões (conforme o item 1 deste Capítulo),
todas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas de “A” a “E”, e dessas alternativas somente 01
(uma) deverá ser assinalada como correta.
5.
Após a realização das Provas Objetivas, a CPCon divulgará os respectivos gabaritos de
respostas com cópias digitais das provas objetivas no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br.
6.
A aplicação da Prova Escrita Objetiva está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2020, na
cidade de Viçosa – Estado do Rio Grande do Norte e será realizada no período da MANHÃ, no
horário das 08h00min às 12h00min (horário local) para os candidatos de nível Superior e
Fundamental, e no período da TARDE para candidatos de nível Médio/Técnico, no horário das
14h30min às 18h30min (horário local).
7.
Os portões serão abertos no turno da manhã às 06h45min e serão fechados às
7h45min; no turno da tarde os portões serão abertos às 13h15mim e serão fechados às
14h15min.
8.
No período de aplicação, a prova terá duração mínima de 2 (duas) horas e máxima de 4
(quatro) horas.
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9.
O candidato que se ausentar antes do prazo mínimo estipulado, 2 (duas) horas, será
eliminado do Concurso Público.
10.
A aplicação da prova na data prevista dependerá da disponibilidade de locais adequados à
realização das mesmas.
11.
Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados
existentes nos colégios e universidades localizados na cidade, a CPCon reserva-se ao direito
de alocá-los em cidades próximas à determinada 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 inscritos.
12.
Havendo alteração da data prevista, a prova poderá ocorrer em domingos ou feriados,
excetuando-se os sábados.
13.
As informações sobre o horário, local, sala, carteira, onde o candidato realizará sua prova e
concorrência de cada cargo, serão disponibilizadas no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br,
a partir do dia 07 de fevereiro de 2020.
14.
É de inteira responsabilidade do candidato, obter a informação por meio eletrônico sobre
horário, local, sala e carteira de realização das provas do Concurso Público.
15.
A CPCon e a Prefeitura Municipal de Viçosa não se responsabilizarão por eventuais
coincidências de datas e horários de provas e quaisquer outras atividades.
16.
Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, horário e local constantes no
comprovante da inscrição que se encontra no endereço eletrônico citado no item 05 desse capítulo.
17.
Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver portando documento de
identidade original com foto que o identiﬁque. Considera-se como documento válido para
identiﬁcação do candidato: cédula de identidade (RG) expedida por Secretarias de Segurança
Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; a identidade expedida pelo
Ministério das relações Exteriores para estrangeiros; a identiﬁcação fornecida por ordens ou
conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de identidade; a carteira de
Trabalho e Previdência Social; o Certiﬁcado de Reservista; o Passaporte e a Carteira Nacional de
Habilitação com fotograﬁa, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de novembro de 1997.
17.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com
clareza, a identiﬁcação do candidato.
17.2 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 a no
máximo a 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identiﬁcação especial,
compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
17.3 Não serão aceitos protocolos, nem cópias de documentos, mesmo autenticadas em
cartório.
18.

O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.

19.

Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
19.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da
prova como justiﬁcativa de sua ausência.
19.2 O não comparecimento à prova, qualquer motivo que seja, caracterizará desistência
do candidato e resultará em sua eliminação no Concurso Público.
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20.
A CPCon, objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público – o que é de
interesse público e, em especial, dos próprios candidatos – bem como sua au tenticidade, solicitará
aos candidatos, quando da aplicação da prova, a identiﬁcação digital na Folha de Respostas, bem
como, a transcrição de uma frase, que estará na capa do caderno de prova, para a Folha de
Respostas. Mesmo procedimento deverá ser repetido no ato de nomeação, para que possa ser
mantida a integridade do concurso.
21.
Na realização da Prova Escrita Objetiva serão fornecidos o Caderno de Questões e a Folha
de Respostas com os dados do candidato, para oposição da assinatura no campo próprio e
transcrição das respostas com caneta esferográﬁca de material transparente e tinta preta ou azul.
22.
Na Prova Escrita Objetiva, o candidato deverá assinalar a Folha de Respostas, único
documento válido para a correção da prova. O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira
responsabilidade do candidato que deverá proceder de conformidade com as instruções especíﬁcas
contidas no Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.
23.
Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato.
24.
O candidato que receber sua prova com quaisquer falhas de impressão, prova em branco,
Cargo diferente do escolhido na Inscrição ou Folha de Respostas em branco, não tem motivo
suﬁciente para exclusão do concurso público, devendo o mesmo requerer prova e gabarito reserva e
comunicar ao ﬁscal de sala onde realiza a prova, para anotação em Ata de Sala, sendo excluído do
concurso o candidato que caso assim não proceda. Não serão aceitos recursos posteriormente
sobre os casos citados acima.
25.
O candidato deverá comparecer ao local da prova, designado pela CPCon, munido de
caneta esferográﬁca de material transparente e tinta preta ou azul, lápis preto nº. 2 e
borracha. Não sendo permitido nenhum outro material.
25.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha de Respostas da Prova Escrita
Objetiva, com caneta esferográﬁca de material transparente e tinta preta ou azul.
25.2 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
25.3 Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de celular, aparelhos eletrônicos, relógio,
máquina calculadora, livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
26.
Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura,
pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.
27.
Ao terminar a prova, o candidato entregará ao ﬁscal a Folha de Respostas e o caderno de
questões, cedido para a execução da prova.
28.
Motivará a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros
relativos ao Concurso Público, aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções
constantes na prova, bem como ao tratamento incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na
aplicação das provas.
29.

Será excluído do Concurso Público o candidato que:
29.1 apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se qualquer tolerância;
29.2 não comparecer às provas, seja qual for o motivo alegado;
29.3 não apresentar documento que bem o identiﬁque;
29.4 ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do ﬁscal;
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29.5 o candidato que apresentar-se após o fechamento dos portões, 7h45min no turno
da manhã e 14h15min no turno da tarde;
29.6 ausentar-se do local de provas antes de decorridas duas horas do início da prova
escrita objetiva;
29.7 for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livro,
anotação, impressos, bem como máquina calculadora ou similar;
29.8 o candidato que se mantiver em uso ou posse de relógios de quaisquer tipos,
bonés, lenços, e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone
celular, caneta ou lápis não transparente, walkman, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares) bem como protetores
auriculares; no interior da sala de aplicação da prova ou em qualquer local do setor da
prova no horário de aplicação da mesma;
29.9 o candidato deverá guardar em bolsas ou sacos plásticos, entregue pela CPCon,
todos os equipamentos ou materiais citados nos ítens 29.7, 29.8;
29.10 o candidato cujo aparelho celular ou outro qualquer equipamento soar alarme ou
algum toque de chamada no interior da sala, corredores, banheiros ou em qualquer
ambiente do setor de provas, onde a prova está sendo aplicada, será eliminado sem
direito a recursos;
29.11 o candidato que for pego portando celular ou equipamento similar na ida ao
banheiro ou aos locais especíﬁcos para tomar água;
29.12 o Saco plástico lacrado só deverá ser aberto no exterior (fora) do setor de prova;
29.13 ﬁzer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer meio não
autorizado neste Edital, exceto na folha de preenchimento de gabarito para simples
conferência entregue pela CPCon;
29.14 estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
29.15 lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
29.16 não devolver integralmente o material recebido, Folha de Respostas e Caderno de
Questões;
29.17 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.
30.
Não será permitida a entrada do candidato na sala de prova com qualquer equipamento
eletrônico, que não esteja devidamente dentro do saco plástico lacrado, como os indicados na alínea
“29.8”, nem relógio de qualquer tipo.
31.

Quanto à realização da Prova Escrita Objetiva:
31.1 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao ﬁscal juntamente com a Folha de
Respostas, o Caderno de Questões;
31.2 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Encerramento, atestando a idoneidade da
ﬁscalização da prova, retirando-se da sala de prova de uma só vez.
31.3 Quando, após a prova, for constatado, por meio eletrônico, visual ou grafológico, ter o
candidato utilizado processos ilícitos, sua prova será anulada e o mesmo será
automaticamente eliminado do Concurso;
31.4 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em virtude de afastamento do candidato da sala de prova;
31.5 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova fora do local, data e horário
determinados;
31.6 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a CPCon
não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. As questões da
Prova Escrita Objetiva, o Gabarito Provisório e o Gabarito Oﬁcial serão divulgados no
endereço eletrônico da CPCon http://cpcon.uepb.edu.br;
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31.7 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;
31.8 A
CPCon
divulgará
o
Gabarito
Provisório
no
endereço
eletrônico
http://cpcon.uepb.edu.br, após o encerramento da Prova Escrita Objetiva;
31.9 O Gabarito Deﬁnitivo e após recursos, será divulgado no dia 06 de março de 2020
pela CPCon no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br.
32.
Será eliminado do concurso, o candidato que na Prova Escrita Objetiva acertar menos de
600,00 pontos na média ou obtiver nota zero em qualquer uma das Áreas Temáticas.
33.
Após o término da(s) prova(s), o candidato deverá deixar imediatamente as dependências do
local de prova, sendo terminantemente proibido ao mesmo fazer contato com candidatos que ainda
não terminaram a(s) prova(s), sob pena de ser excluído do concurso público.
34.
A avaliação da prova será realizada por sistema eletrônico de processamento de dados,
considerados para esse efeito, exclusivamente, as marcações transferidas para a Folha de
Respostas. O único documento válido e exclusivo para avaliação do candidato é a Folha de
Respostas.
35.
Aos portadores de deﬁciência serão asseguradas provas e/ou locais especiais, a depender
das necessidades especíﬁcas, cabendo à coordenação do Concurso o cumprimento das demais
condições do Edital.

I X – D A P R O VA D E T Í T U L O S

1.
Concorrerão à Prova de Títulos todos os candidatos aos cargos do MAGISTÉRIO, de nível
superior habilitados nas Provas Objetivas, que forem classiﬁcados e que estiverem na margem de
03 (três) vezes a quantidade de vagas oferecidas para os cargos.
2.
O candidato que não preencher o Formulário de Títulos e que não o assinar, não terá seus
títulos computados. Somente serão computados os títulos dos candidatos que obtiverem nota igual
ou superior a 600,00 (seiscentos) pontos e que estiverem na margem de 03 (três) vezes a
quantidade de vagas oferecidas para os cargos citados no item 1 deste capítulo. Os candidatos que
não tiverem seus títulos computados, mas que forem aprovados no Concurso Público poderão,
possivelmente, serem convocados, caso a Prefeitura do Município de Viçosa julgue necessário.
3.
Os títulos e o Formulário de Títulos deverão ser encaminhados à CPCon, pessoalmente, em
envelope lacrado, na sede da CPCon, ou por SEDEX no endereço abaixo citado, com data máxima
de postagem até 16 de março de 2020, devendo constar no envelope:
Concurso: Prefeitura Viçosa
CPCon – Comissão Permanente de Concursos
Rua Baraúnas, 351 – Bairro Universitário
CEP: 58.429-500 – Campina Grande-PB
4.
Os títulos deverão ser encaminhados à CPCon, de acordo com o item anterior, em fotocópia
autenticada, não sendo permitido o envio posterior ao prazo mencionado no item anterior ou a
juntada ou substituição de quaisquer documentos extemporâneos.
5.
Será desconsiderado o título que não preencher devidamente os requisitos da comprovação
e/ou que não estiver especiﬁcado no presente Capítulo.
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6.
A comprovação da atividade proﬁssional far-se-á através de CERTIDÃO emitida pela gestão
da unidade de exercício do interessado, especiﬁcando o período do efetivo exercício ou quando se
tratar de experiência em instituição particular através de cópia autenticada da Carteira Proﬁssional,
na área objeto do Concurso Público, a qual concorrerá ao cargo.
a.
Para efeito de pontuação não serão computados “Títulos de Experiência Proﬁssional”
e/ou “Títulos de Experiência no Serviço Público” que apresentem períodos de tempo
concomitante, de modo a evitar duplicidade de pontuação.
7.
As certidões expedidas em língua estrangeira
correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado.

deverão

vir

acompanhadas

pela

8.
Para a contagem do tempo de atividade proﬁssional, não serão considerados títulos
referentes à participação em Estágio, Bolsa de Iniciação Cientíﬁca e Monitoria durante o período de
graduação do candidato.
9.
Os Certiﬁcados/Diplomas dos cursos de Pós-Graduação somente serão analisados com a
apresentação da composição curricular.
10.

A nota máxima do Prova de Títulos é de 200,0 pontos.

11.
A nota do Prova de Títulos será somada com o Resultado Final das Provas Objetivas,
podendo chegar a até 1.220,00 pontos.
12.
Para efeito de classiﬁcação no resultado ﬁnal do Concurso, o candidato, mesmo que não
obtenha nota na Prova de Títulos e/ou não apresente documentos que favoreçam a Prova de
Títulos, poderá ser aprovado, desde que, sua nota nas provas objetivas não seja inferior a 600,00
(seiscentos) pontos. Todo o trabalho de recebi mento, contagem e veriﬁcação dos Títulos será
executado pela CPCon.
13.

A Prova de Títulos será avaliada, conforme a pontuação especiﬁcada no quadro abaixo:
ESPECIFICAÇÃO DE TÍTULOS

Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Doutorado reconhecido
no Brasil (na área objeto do Concurso Público, a qual concorrerá ao cargo)
Curso de Pós-Graduação “Stricto Sensu”, em nível de Mestrado reconhecido no
Brasil (na área objeto do Concurso Público, a qual concorrerá ao cargo)
Curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em nível de Especialização, com
duração mínima de 360 horas (na área objeto do Concurso Público, a qual
concorrerá ao cargo)
Efetivo exercício proﬁssional, não concomitante, na área objeto do Concurso
Público, a qual concorrerá ao cargo (05 pontos por ano de exercício).
Curso de aperfeiçoamento (mínimo de 80 h/a) (05 pontos por curso)
Participação em eventos cientíﬁcos (seminário, congresso, conferências, etc.)
(05 pontos por participação)
Publicação em Livro.
Publicação de artigo cientíﬁco em revista internacional.
Publicação de trabalho em seminário, congresso, conferência, encontro de
extensão, artigo cientíﬁco em revista nacional, etc.
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MÁXIMO DE MÁXIMO
PONTOS
TÍTULOS
DE ANOS
01

-

70,0

01

-

40,0

01

-

25,0

-

04

20,0

02

-

10,0

02

-

10,0

01
01

-

10,0
10,0

01

-

05,0
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X – DA CLASSIFICAÇÃO

1.
A classiﬁcação dos candidatos dar-se-á na ordem decrescente das notas obtidas nas provas,
por cargo de opção, sendo considerado apto o candidato que obtiver a nota igual ou superior a
600,00 (seiscentos) pontos.
2.
Os candidatos com nota inferior a 600,00 (seiscentos) pontos estarão automaticamente
eliminados.
3.
Na hipótese de igualdade da nota ﬁnal e como critério de desempate, terá preferência,
sucessivamente, o candidato que:
3.1 Para os cargos de nível fundamental Completo, 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 Matemática;
d.
obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais;
e.
exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação
da Lei N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f.
tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g.
persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.
3.2

3.3

Para os cargos de nível médio/técnico, 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 Conhecimentos Especíﬁcos;
c.
obtiver maior nota na prova de Português;
d.
obtiver maior nota na prova de Informática;
e.
exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação
da Lei N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f.
tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g.
persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.
Para os cargos de nível superior completo,
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 Conhecimentos Especíﬁcos;
c.
obtiver maior nota na prova de Português;
d.
obtiver maior nota na prova de Raciocínio Lógico;
e.
exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação
da Lei N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f.
tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g.
persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.

3.4

Para os cargos de nível superior completo- Magistério,
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 Conhecimentos Especíﬁcos;
c. obtiver maior nota na prova de Português;
d. obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação
Educacional;
e. exerceu efetivamente a função de jurado no período entre a data de publicação da Lei
N°. 11.689/2008 e a data de término das inscrições;
f. tiver maior idade, considerando ano, mês e dia;
g. persistindo o empate, o desempate será por sorteio público.
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XI – DOS RECURSOS

1.

Serão admitidos recursos quanto:
a.
ao indeferimento do requerimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b.
ao indeferimento de inscrição;
c.
ao indeferimento do requerimento para concorrer às vagas reservadas aos portadores
de deﬁciência;
d.
ao indeferimento da solicitação de condição especial para a prova objetiva;
e.
às questões das provas e gabaritos preliminares;
f.
ao resultado preliminar das provas.

2.
O prazo para interposição de recursos será de 2 (dois) dias úteis após a concretização do
evento que lhes disser respeito (ao indeferimento do requerimento da isenção do pagamento da taxa
de inscrição; ao indeferimento de inscrição; ao indeferimento do requerimento para concorrer às
vagas reservadas aos portadores de deﬁciência; ao indeferimento da solicitação de condição
especial para a prova objetiva; às questões das provas e gabaritos preliminares; ao resultado
preliminar do Prova de Títulos), tendo como termo inicial o 1º dia útil subsequente à data do evento a
ser recorrido.
3.
Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 1, deste
Capítulo, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
4. Serão admitidos apenas recursos do próprio candidato, sendo vetada a interposição de recursos
para contestar notas ou colocações de outros candidatos.
5. Os recursos deverão ser remetidos por intermédio do endereço eletrônico disponibilizado
http://cpcon.uepb.edu.br.
6. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
7. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
8. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, e-mail, telegrama ou
outro meio que não seja o especiﬁcado neste Edital.
9. A Comissão do Concurso constitui última instância para recursos, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
10. Os recursos interpostos em desacordo com as especiﬁcações contidas neste Capítulo não serão
avaliados.
11. O Gabarito Provisório poderá ser alterado, em função dos recursos impetrados, e as
provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oﬁcial, divulgado após o prazo recursal.
12. As respostas dos recursos interpostos ﬁcarão disponíveis no endereço http://cpcon.uepb.edu.br,
para ter conhecimento das mesmas o candidato terá que informar o CPF seguindo os passos do
sistema eletrônico.
13. O candidato deverá gerar o número de protocolo do recurso e imprimir para ﬁns de comprovação
que encaminhou o mesmo.
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XII – DAS NOMEAÇÕES

1.
Nos termos das exigências previstas na Constituição Federal e na Legislação Estadual e
Municipal vigente, o candidato convocado para nomeação deverá preencher os requisitos abaixo
especiﬁcados:
a.
Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português a quem foi deferida a
igualdade nas condições previstas no Decreto Federal N° 70.436, de 18 de agosto de 1972,
ou ainda estrangeiro na forma disposta na legislação pertinente.
b.
Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
c.
Possuir a escolaridade e as exigências do cargo para o qual concorreu, conforme
previsto neste Edital.
d.
Estar quite com as obrigações militares se candidato do gênero masculino.
e.
Estar em gozo de seus direitos civis, políticos e eleitorais.
f.
Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deﬁciência incompatível com
o exercício das funções atinentes ao cargo, atestado por meio de laudo expedido por
proﬁssional competente ( Médico do Trabalho e Médico Psiquiatra).
g.
Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penalidade por atos incompatíveis
com o serviço público, nem possuir antecedentes criminais.
h.
Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria
compulsória, ou seja, 75 (setenta e cinco) anos.
i.
Não receber proventos, oriundos de cargo, aposentadoria, emprego ou função,
exercidos no âmbito da União, do Território, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios
e suas Autarquias, Empresas ou Fundações, conforme preceitua o artigo 37, § 10 da
Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional N°20, de 15/12/98,
ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado dispositivo constitucional.
Em caso de acumulação, o candidato deverá apresentar no ato da convocação para ﬁns de
nomeação, certidão contendo o cargo e a carga horária exer cida para ﬁns de análise da
possibilidade de acumulação, condição determinante para a nomeação.
2.
Os portadores de deﬁciência aprovados e classiﬁcados, quando houver, serão convocados
para nomeação nas vagas a eles reservadas, concomitantemente aos candidatos da ampla
concorrência, devendo submeter-se à perícia médica, que terá decisão terminativa sobre a
qualiﬁcação do candidato quanto à deﬁciência, ou não, e o grau de deﬁciência capacitante para o
exercício do cargo.
3.
O provimento dos cargos ﬁcará a critério da Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal de Viçosa e de acordo com as necessidades do Município.
4.
A investidura nos cargos obedecerá rigorosamente à ordem de classiﬁcação ﬁnal obtida por
opção do Cargo feita pelo Candidato no ato de sua inscrição.
5.
Os portadores de deﬁciência aprovados e classiﬁcados, quando houver, serão convocados
para nomeação nas vagas a eles reservadas concomitantemente aos candidatos da ampla
concorrência.
6.
No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á a nomeação dos demais
candidatos habilitados, obedecendo rigorosamente à ordem de classiﬁcação por cargo.
7.
O candidato nomeado deverá apresentar cópia dos seguintes documentos autenticados ou
com a apresentação do original, como condição para sua posse:
a.
Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no Capítulo II deste Edital.
b.
Certidão de nascimento ou casamento.
c.
Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão
de quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral.
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d.
Certiﬁcado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo
masculino.
e.
Cédula de identidade.
f.
Última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal,
com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser
declarante, declaração ﬁrmada por ele próprio, nos termos da Lei N°. 8.429/92, caso tenha
feito tal declaração.
g.
Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF.
h.
Documento de Inscrição no PIS/PASEP, caso possua.
i.
2 (duas) fotos 3X4 recentes, coloridas (fundo branco).
j.
Comprovante de Residência.
k.
Certidão de antecedentes criminais.
l.
Registro de nascimento dos ﬁlhos menores de idade para salário-família.
m.
Declaração de cargos e/ou empregos públicos que ocupa, ou sua negativa, com ﬁrma
reconhecida em qualquer um dos casos.
n.
O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os seguintes exames: Glicemia
em jejum, hemograma completo, sumário de urina e eletrocardiograma e laudos exigidos no
item 1 subitem f.
o.
Os resultados dos exames serão apresentados na ocasião da realização do exame
médico admissional.
8.
Para a nomeação, o candidato também deverá apresentar todos os documentos exigidos
pelo presente Edital e demais documentos legais que lhe forem exigidos pela Secretaria de
Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Viçosa, sob pena de perda do
direito à vaga.
9.
Ao se inscrever neste Concurso Público, o candidato declara estar ciente deste Edital, de
seus requisitos e aceita que, caso aprovado, deverá entregar todos os documentos comprobatórios
dos requisitos exigidos para o cargo público do qual foi classiﬁcado por ocasião da posse.
10.
O candidato que for, nomeado e deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os
direitos decorrentes de sua nomeação.
11.
É facultado à Secretaria de Administração e Recursos Humanos – da Prefeitura Municipal
de Viçosa, exigir dos candidatos, na nomeação, além da documentação prevista neste Edital, outros
documentos que julgue necessário.
12.
A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios ﬁxados no presente
Capítulo, dentro do prazo legal, tornará sem efeito sua nomeação.
13.
Além da apresentação dos documentos relacionados no item 6 deste Capítulo, a posse do
candidato ﬁcará condicionada à realização de inspeção médica realizada por Junta Médica Oﬁcial
indicada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos – da Prefeitura Municipal de
Viçosa.
14.
O local onde o candidato realizou as provas não terá nenhuma inﬂuência para efeito de sua
lotação.
15.
A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou
a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretarão no cancelamento da inscrição do
candidato, sua eliminação no respectivo Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito
a ele praticados pela Prefeitura Municipal de Viçosa, ainda que já tenha sido publicado o Edital de
Homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN

24

16.
A CPCon, ﬁcará responsável apenas pela divulgação do resultado oﬁcial no endereço
eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br, cabendo ao candidato acompanhar todas as
convocações através do Diário Oﬁcial do Município de Viçosa e/ou do Diário Oﬁcial do Estado
do Rio Grande do Norte.
XIV – DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

1.
O resultado ﬁnal do Concurso Público, depois de decididos todos os recursos e/ou casos
interpostos que porventura possam existir e comprovada a sua regularidade será, através de
relatório sucinto, encaminhado pela Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do
Concurso Público ao Prefeito do Município de Viçosa, que o homologará e fará publicar nos meios
de comunicação devidos.
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.
Todas as convocações, avisos e resultados referentes exclusivamente às etapas do
presente Concurso serão publicados no Diário Oﬁcial do Município de Viçosa e divulgados na
Internet no endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br, as demais convocações após o resultado
oﬁcial serão feitas no endereço eletrônico. Será publicado no Diário Oﬁcial do Estado do Rio Grande
do Norte apenas o resultado dos candidatos que lograrem CLASSIFICAÇÃO no Concurso Público
de acordo com o número de vagas oferecidas na Ampla Concorrência. Os demais candidatos
aprovados terão seus nomes publicados no Diário Oﬁcial do Município.
2.
Não será fornecido ao ca ndidato qualquer documento comprobatório de classiﬁcação no
Concurso, valendo para esse ﬁm, a homologação publicada no Diário Oﬁcial do Estado para aqueles
considerados classiﬁcados e para os demais a homologação publicada no Diário Oﬁcial do
Município.
3.
A aprovação, no presente Concurso Público dos candidatos considerados aprovados, gerará
direito à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso que é de 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período a critério da Prefeitura do Município de Viçosa, respeitando a
legislação eleitoral vigente, e para os demais considerados aprovados gerará expectativa de direto.
4.
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.
5.
Caberá ao Prefeito do Município de Viçosa a homologação do resultado ﬁnal do Concurso
Público.
6.
A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e a tácita
aceitação das condições do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções especíﬁcas para a
realização do certame, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.
7.
A Legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações
em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação
nas provas do Concurso.
8.
O acompanhamento das publicações de Editais, avisos e comunicados pertinentes ao
Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas por telefone
nem e-mail, informações relativas à aplicação das Provas nem ao Resultado deste Concurso
Público.
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9.
É de inteira e exclusiva responsabilidade da Prefeitura Municipal de Viçosa publicar todas as
Convocações, Editais e demais Retiﬁcações no diário oﬁcial do Município de Viçosa e em outros
meios de publicação que julgar necessário.
10.
A Prefeitura Municipal de Viçosa reserva-se no direito de proceder às nomeações, em número
que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade
orçamentária e o número de vagas existentes.
11.
O candidato aprovado no Concurso Público só poderá desistir do respectivo certame de forma
deﬁnitiva, mediante requerimento endereçado a Prefeitura Municipal de Viçosa até o dia útil anterior
à data da posse.
12.
As despesas relativas à participação do candidato em quaisquer das fases deste Concurso
Público para provimento de cargos da Prefeitura Municipal de Viçosa e à apresentação para posse e
exercício correrão a expensas do próprio candidato.
13.
É de responsabilidade do candidato manter seu endereço, e-mail e telefone atualizados para
viabilizar os contatos necessários, sob pena de quando for nomeado, perder o prazo para tomar
posse, caso não seja localizado.
14.
O candidato aprovado deverá manter seu endereço atualizado até que se expire o prazo de
validade do Concurso Público.
15.
A Prefeitura Municipal de Viçosa e a CPCon não se responsabilizam por eventuais prejuízos
ao candidato decorrentes de:
a.
endereço não atualizado;
b.
endereço de difícil acesso;
c.
correspondência devolvida pela Empresa de Correios e T elégrafos – ECT por razões
diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;
d.
correspondência recebida por terceiros.
16.
Após 180 (cento e oitenta) dias os cadernos de provas, as folhas de resposta e o material
utilizado na realização do concurso serão incinerados.
17.
A Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público, bem
como, a CPCon poderá em qualquer fase do certame alterar as datas apresentadas no Cronograma
Provisório que se encontra no Capítulo VI deste edital, caso seja necessário, sem que haja
ressarcimento da taxa de inscrição de quaisquer dos candidatos inscritos.
18.
Os casos em que houver omissão ou forem duvidosos serão resolvidos pela Prefeitura
Municipal de Viçosa, pela Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso
Público e pela CPCon no que a cada um couber.
19.

A situação do candidato dentro do concurso. Deve ser uma das seguintes hipóteses:
a.
AUSENTE: candidato que faltou alguma prova e foi eliminado do concurso;
b.
PRESENTE: candidato que fez todas provas, mas que não atingiu as notas mínimas;
c.
CLASSIFICADO: candidato que fez todas as provas e atingiu notas mínimas, mas não
ﬁcou dentro das vagas;
d.
APROVADO: candidato que fez todas as provas, atingiu as notas mínimas e ﬁcou
dentro das vagas abertas no edital.
Viçosa, 09 de dezembro de 2019.
Selcina Gomes de Oliveira Neta lopes
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público
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ANEXO I
NÍVEL FUNDAMENTAL I
CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS: Coveiro
LÍNGUA PORTUGUESA: Leitura e interpretação de texto. D enotação e conotação. Nova ortograﬁa
Níveis de linguagem. Classes de palavra e termos essenciais da oração (sujeito e predicado).
Concordância verbal e nominal. Pontuação.
MATEMÁTICA: Números naturais, inteiros e racionais (representação decimal e fracionária):
propriedades e operações (adição, subtração, multiplicação e divisão). Sistema de numeração
decimal. Potenciação e radiciação. Múltiplos e divisores de um número natural. Números primos e
compostos. Fatoração. Frações: equivalência, comparação e operações. Razão e Proporção.
Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. Grandezas diretamente
proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Medidas de comprimento, tempo,
temperatura, área, capacidade, massa e volume. Sistema monetário brasileiro. Expressões
algébricas. Produtos notáveis. Equação polinomial do 1º grau. Sistema de equações do 1° grau.
Sequências numéricas. Ângulos. Relações entre os ângulos formados por retas paralelas
intersectadas por uma transversal. Figuras geométricas planas (triângulo, paralelogramo, quadrado,
retângulo, losango, trapézio e círculo): reconhecimento, características, perímetro e áreas.
Triângulos: condição de existência, congruência, soma das medidas dos ângulos internos, triângulo
equilátero e semelhança de triângulos. Medida do comprimento da circunferência. Paralelismo e
perpendicularismo de retas. Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, prisma, pirâmide,
cone, cilindro e esfera): planiﬁcações e elementos. Volume de blocos retangulares, prismas e
cilindros. Relações métricas no triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras. Leitura e interpretação
de tabelas e gráﬁcos (de colunas, barras ou setores), média de um conjunto de dados.
CONHECIMENTOS GERAIS: 1. Noções básicas sobre temas relevantes do Brasil e do Rio Grande
do Norte: história, sociedade, economia, cultura e meio ambiente. 2. Sociedade e saúde: Doenças,
surtos e epidemias divulgados pela mídia brasileira na atualidade. 3. Principais desaﬁos que marcam
o Brasil no Terceiro Milênio: Tipos de transportes; Trânsito e cidadania; questões ambientais;
violência urbana e rural. 4. Mundo do trabalho: proﬁssões e inovações tecnológicas.

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

CONTEÚDOS COMUM AOS CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; AGENTE
COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS; AUXILIAR DE SALA; TÉCNICO EM LABORATóRIO.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Análise de textos (verbais e não verbais), sob o aspecto tipológico, do
gênero e das marcas linguísticas e interpretação; 2. Elementos de coesão referencial e sequencial;
3. Aspectos morfológicos e sintáticos dos substantivos, pronomes, advérbios, verbos preposições e
conjunções (Funcionamento das classes de palavras no texto); 4. Sintaxe (concordância verbal,
colocação pronominal, regência; funções sintáticas); 5. Mecanismos de articulação de orações
(coordenação e subordinação); 6. Variação linguística; 7. Semântica: sinonímia/antonímia; implícitos;
ambiguidade; conotação; denotação; 8. Pontuação.
INFORMÁTICA: 1. Conceitos de hardware e software. 2. Redes de computadores. 3. Segurança da
informação. 4. Sistemas operacionais. 5. Softwares aplicativos: editores de texto, planilhas, banco de
dados e programas de apresentação. 6. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). 7. Navegadores web,
computação em nuvem.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: Sistema Único de Saúde. Lei n.º 8.080/1990, Lei n.º
8.142/1990 e Decreto 7.508/2011. Política Nacional de Atenção Básica; Regulamentação da
Proﬁssão de Agente de Combate às Endemias: Lei nº 13.595/2018. O papel do Agente de Combate
a Endemias (ACE). O processo de trabalho do ACE e o trabalho em equipe. Conceitos de:
Promoção
da
Saúde;
Humanização;
Acessibilidade;
Equidade;
Intersetorialidade;
Interdisciplinaridade; Eﬁcácia; Eﬁciência e Efetividade em Saúde Coletiva. Vigilância Ambiental em
Saúde: saneamento básico; qualidade do ar, da água e dos alimentos para consumo humano.
Noções Básicas de Vigilância Epidemiológica: notiﬁcação compulsória; investigação; inquérito; surto;
bloqueio; epidemia; endemia; controle de agravos. Doenças transmitidas por vetores. Zoonoses e
Vigilância em Saúde. Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Processo Saúde e Doença. Princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde (SUS). Política Nacional de Atenção Básica. Programas de Saúde Pública.
Estratégia Saúde da Família. O papel do Agente Comunitário de Saúde como um agente de
mudanças. O processo de trabalho do ACS e o trabalho em equipe. Cadastramento das famílias.
Mapeamento da área de atuação – território vivo. Visita domiciliar. Trabalhando educação em saúde
na comunidade. Atuação intersetorial. Planejamento das ações: diagnóstico, plano de ação,
execução, acompanhamento e avaliação. Sistemas de Informação em Saúde. Saúde nos Ciclos de
Vida: Saúde da Criança: triagem neonatal, teste do pezinho, orelhinha, olhinho, crescimento e
desenvolvimento, caderneta da criança, orientações alimentares. Saúde do Adulto: saúde do
homem, saúde da mulher, planejamento familiar, pré-natal, prevenção do câncer de colo de útero e
mama, hanseníase, tuberculose, diabetes, hipertensão. Vigilância em Saúde: Epidemiológica,
Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador.
AUXILIAR DE SALA: A relação entre cuidar e educar no espaço escolar. A importância dos jogos e
brincadeiras no desenvolvimento infantil. O trabalho com crianças e adultos portadores de
necessidades especiais. Estágios do desenvolvimento infantil, segundo Piaget. Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – Lei Nº 9.394/96. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Estatuto
da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90. Artigos 205 a 214 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
TÉCNICO EM LABORATóRIO: Microbiologia: técnicas de coloração de Gram e Ziehl-Neelsen,
meios de cultura, hemocultura, coprocultura, urocultura, cultura de secreções purulentas, isolamento
e identiﬁcação de bactérias e fungos de interesse médico. Antibiograma; Imunologia: técnicas
imunológicas com princípios de aglutinação e precipitação; Princípios bioquímicos em dosagens
sanguíneas e outros líquidos biológicos; Urinálise; Hematologia geral: coagulação, princípios de
colorações hematológicas, classiﬁcações sanguíneas; Parasitologia: principais parasitas humanos
(protozoários e helmintos), métodos de exames parasitológicos de fezes e sangue.Técnicas de
coleta de sangue: transporte, armazenamento, processamento, descarte e anticoagulantes;
Biossegurança: equipamentos de proteção individual e coletiva; Princípios de assepsia e
esterilização de material; Procedimentos relacionados à vidraria e equipamentos utilizados no
laboratório clínico: centrifugação, pesagem, volumetria, microscopia, capela de ﬂuxo laminar, estufa,
autoclave; Preparo de soluções e diluição de amostras biológicas; Água em laboratório: ﬁltração,
destilação, deionização; Procedimentos pré-analíticos: obtenção, conservação e transporte de
amostras biológicas destinadas à análise; Sistemas analíticos: fotometria, colorimetria,
potenciometria, turbidimetria, ﬂuorimetria, nefelometria, eletrofose, enzimaimunoensaio (ELISA),
gasometria, quimioluminescência.
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NÍVEL SUPERIOR
CONTEÚDO COMUM AOS CARGOS: ENFERMEIRO; ENGENHEIRO CIVIL; NUTRICIONISTA;;
PSICóLOGO –NASF; PSICóLOGO – CRA S; ODONTOLOGO.
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Interpretação e compreensão de tipos e gêneros textuais variados 2.
Norma padrão, variação e adequação linguística 3. Figuras de linguagem. 4. Referenciação, coesão
e coerência. 5. Processo s de formação e signiﬁcação das palav ras 6. Classes de palavras 7.
Regência e concordância verbal e nominal. 8. Sintaxe da oração e do período. 9. Pontuação.10. Uso
da crase, ortografia e acentuação.
RACIOCÍNIO LóGICO: Conceitos Básicos de Raciocínio Lógico; Princípios do Raciocínio Lógico:
Princípio de Identidade, Princípio da Não Contradição, Princípio do Terceiro Excluído; Compreensão
de Estruturas Lógicas; Tautologia, Contradição e Contingência; Conectivos Lógicos; TabelasVerdade; Lógica de Argumentação: Analogias, Inferências, Deduções e Conclusões; Diagramas
Lógicos; Operações com Conjuntos; Cálculos com Proporções e Porcentagens; Sentenças
Abertas; Raciocínio lógico-matemático.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ENFERMEIRO: Lei do exercício proﬁssional. Biossegurança. Fundamentação do processo de cuidar
em enfermagem na saúde da criança, do adolescente, do adulto, da mulher, do homem, do idoso
(incluindo todas as condições clínicas e cirúrgicas). Semiologia e Semiotécnica. Política nacional de
atenção às urgências. Rede de atenção à urgência. Protocolos de Suportes Avançados de Vida
SAMU 192. Programa Nacional de Segurança do Paciente. Biossegurança. Cuidados críticos de
Enfermagem. O paciente pediátrico criticamente doente. O paciente idoso criticamente doente.
Tomadas de decisão com uso do Processo de Enfermagem. Farmacologia aplicada à enfermagem.
Política Nacional de Humanização. Fim de vida no cuidado crítico. Alívio da dor e promoção de
conforto. Cuidados paliativos.
ENGENHEIRO CIVIL: 1-Normas para licitações e contratos da administração pública: Lei nº
8.666/1993. 2-Política Nacional de Resíduos Sólidos: Lei 12.305/2010. 3-Conceitos básicos para o
desenvolvimento de projetos estruturais em concreto armado. Determinação das cargas atuantes,
dimensionamento e detalhamento de lajes, vigas, pilares, fundações, reservatórios e escadas em
concreto armado. 4-Materiais deconstrução: cal, gess o, cimento, aditivos, agregados minerais,
argamassas, concretos e revestimento cerâmico. 5-Mecânica dos solos e tipos de fundações:
caracterização e classiﬁcação dos solos, prospecção geotécnica do subsolo, compactação,
compressibilidade dos solos, tensões geostáticas, acréscimos de tensões, noções de terraplenagem.
6-Planejamento e orçamento de obras: levantamento de materiais e mão de obra, planilhas de
quantitativos e de composições de custos. 7-Instalações prediais: instalações de água fria, de água
quente, de prevenção de incêndios, de águas pluviais, de esgotos sanitários, instalações elétricas,
para-raios. 8-Saneamento: redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, sistema de
abastecimento de água, sistema de limpeza urbana (acondicionamento, coleta, transporte,
destinação ﬁnal do xo),
li
drenagem urbana.
9-Etapas construtivas de uma obra: serviços
preliminares, locação, canteiro de obras, técnicas construtivas em concreto armado, técnicas
construtivas para fechamentos (alvenarias, paredes em gesso acartonado, vidros e esquadrias),
coberturas, acabamentos. 10-Levantamentos topográﬁcos. 11-Aspectos gerais de construção e
manutenção de vias urbanas e rurais: terraplenagem, pavimentação, tipos de revestimentos,
operação tapa-buracos, restauração de pavimentos, sinalização de vias. 12-Documentação:
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Alvará de construção e habite-se.
NUTRICIONISTA:1.Nutrição essencial: Nutrientes: conceito, classiﬁcação, funções, requerimentos,
recomendações e fontes alimentares. Aspectos clínicos da carência e do excesso. Aspectos
antropométricos, clínico e bioquímico da avaliação nutricional. 2.Educação nutricional: Conceito,
importância, princípios e objetivos da educação nutricional. Papel que desempenha a educação
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nutricional nos hábitos alimentares. Aplicação de meio e técnicas do processo educativo.
Desenvolvimento e avaliação de atividades educativas em nutrição. 3. Avaliação nutricional:
Métodos diretos e indiretos de avaliação nutricional. Técnicas de medição. Avaliação do estado e
situação nutricional da população. 4. Técnica dietética: Alimentos: conceito, classiﬁcação,
características, grupos de alimentos, valor nutritivo, caracteres organoléticos, Seleção e preparo dos
alimentos, Planejamento, execução avaliação de cardápios. 5. Higiene de alimentos: Análise
microbiológica, toxicológica dos alimentos, Fontes de contaminação. Fatores extrínsecos e
intrínsecos que condicionam o desenvolvimento de microrganismos no alimento. Modiﬁcações
físicas, químicas biológicas dos alimentos. Enfermidades transmitidas pelos alimentos. 6. Nutrição e
dietética: Recomendações nutricionais; Alimentação vegetariana e suas implicações nutricionais. 7.
Tecnologia de alimentos: Operações unitárias. Conservação de alimentos; Embalagem em
alimentos; Processamento tecnológico de produtos de origem vegetal e animal. Análise sensorial.
8.Nutrição em saúde pública: Análise dos distúrbios nutricionais como problemas de saúde pública.
9.Transtornos relacionados à nutrição: Sobrepeso e Obesidade. Desnutrição proteica – energética.
10. Dietoterapia: Suporte: nutricional ao paciente hospitalizado. Generalidades, ﬁsiopatologia e
tratamento das diversas patologias. 11. Exames laboratoriais: importância e interpretação. Suporte
nutricional enteral e parenteral. Legislação e Ética Proﬁssional. 12.Recomendações nutricionais para
a população em geral: Recomendações, Diretrizes dietéticas.13. Perﬁl Gerencial do Nutricionista em
uma Unidade de Alimentação e Nutrição –UAN, Aspectos Organizacionais e Características das
UAN. 14.Planejamento Físico e Funcional das
UAN; Equipamentos e
Utensílios para UAN.
15.Planejamento de Refeições ; Gestão da Qualidade em UAN. 16. Princípios da Qualidade
Aplicados as UAN ; Pontos Chaves de Control e em UAN . 17. Gestão de Recursos Humanos
Aplicados as UAN; Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho em UAN; Gestão Financeira e Controle
de Custos de UAN. 18.Inovaçõ es Tecnológicas em UAN; Educaç ão Nutricional Aplicada as UAN;
Qualidade no Atendiment o em UAN. 19.Pesqui sas e Estudos em UAN. 20. Atualidade s em
Alimentação Coletiva.

PSICóLOGO – NASF : Psicologia e Bioética, Código de Ética Proﬁssional do Psicólogo, Legislação
Proﬁssional e Registro Documenta l por Psicólogo. Teor ia do Desenvolvim ento Humano. Teoria da
Personalidade. Psicopatologia e Psicofarmacologia. Psicossomática. Psicologia da Saúde e Saúde
Mental. Psicologia SUS , SUAS e Política s Pública Vigentes. Avaliação Psicológica.
Psicodiagnóstico. Psicologia na Instituição de Saúde e Processo das Relações Grupais. Psicologia
do Envelhecimento. Psicologia e Família Psic oterapia, Aconselhamento Psicológico e Escuta
Psicológica, nas abordagens Cognitiva Comportamental, Psicanalítica e Humanística.

PSICóLOGO – CRAS : Psicologia e Bioética, Código de Ética Proﬁssional do Psicólogo, Legislação
Proﬁssional e Registro Documenta l por Psicólogo. Teor ia do Desenvolvim ento Humano. Teoria da
Personalidade. Psicopatologia e Psicofarmacologia. Psicossomática. Psicologia da Saúde e Saúde
Mental. Psicologia SUS , SUAS e Política s Pública Vigentes. Avaliação Psicológica.
Psicodiagnóstico. Psicologia na Instituição de Saúde e Processo das Relações Grupais. Psicologia
do Envelhecimento. Psicologia e Família Psic oterapia, Aconselhamento Psicológico e Escuta
Psicológica, nas abordagens Cognitiva Comportamental, Psicanalítica e Humanística.

ODONTÓLOGO: Sistema Ú
nico de Saúde,P olítica Nacional deA
tenção Básica.
Epidemiologia geral e das doenças bucais; Cariologia: Conceito, etiologia e diagnóstico. Proteção do
complexo dentino/pulpar. Técnicas operatórias e restauradoras diretas com resina composta,
amálgama e cimento de ionômero de vidro. Urgências e emergências odontológicas. Biossegurança
na clínica Odontológica. Terapêutica Medicamentosa em Odontologia. Doença Periodontal –
etiologia, diagnóstico e tratamento. Anestesiologia em Odontologia. Técnicas exodônticas.
Radiologia aplicada a Odontologia. Ética e legislação odontológica: Código de Ética Odontológica.
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Patologias bucais. Doenças infecciosas na prática odontológica. Atendimento odontológico ao
paciente com condições e/ou doenças sistêmicas.

NÍVEL SUPERIOR – MAGISTÉRIO
CONTEÚDOS COMUM AO CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Interpretação e compreensão de tipos e gêneros textuais variados 2.
Norma padrão, variação e adequação linguística 3. Figuras de linguagem. 4. Referenciação, coesão
e coerência. 5. Processos de formação e signiﬁcação das palavras 6. Classes de palavras 7.
Regência e concordância verbal e nominal. 8. Sintaxe da oração e do período. 9. Pontuação.10. Uso
da crase, ortografia e acentuação.
CONHECIMENTOS PEDAGóGICOS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: Função Social da Escola.
Fundamentos da Educação. Organização e Gestão do Trabalho na Escola. Gestão Democrática e
Autonomia da Escola. Instâncias Colegiadas da Escola. Planejamento Educacional. Projeto Político
Pedagógico. Tendências Pedagógicas. Planejamento de Ensino. Avaliação Educacional. Teorias da
Aprendizagem. Currículo. Base Nacional Comum Curricular. Avaliação da Aprendizagem.
Tecnologias da Informação (TI) nos processos de ensino e aprendizagem. Educação Inclusiva.
Constituição Federativa do Brasil atualizada. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96) atualizada. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Plano Nacional de
Educação (2014-2024). Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015). Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/1990) atualizado. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e Valorização dos Proﬁssionais da Educação (FUNDEB). Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Apresentar conhecimento sobre a didática da educação
física, seu planejamento e avaliação. Os PCN´s da educação física. Políticas públicas para ensino
da educação física escolar. Métodos de Ensino da educação física, abordagens e concepções de
ensino. Conceitos de como lidar com o aluno pertencentes a grupos especiais como: obeso,
diabético, cardíaco e com diﬁculdades de aprendizagem (disléxico, hiperativo, déﬁcit de atenção e
autista). Conhecimento sobre o desenvolvimento motor e suas fases, diferentes taxionomias
(Modelos) para o desenvolvimento motor, distúrbios motores, desenvolvimento cognitivo e afetivo,
movimentos fundamentais, introdução a aprendizagem motora, contribuições sensoriais para o
movimento humano, princípio do controle motor, precisão de movimento, movimentos reﬂexos e
intencionais. Modelo das restrições. Compreender o desenvolvimento físico e ﬁsiológico de crianças,
alterações do desenvolvimento durante a adolescência. Conhecimento sobre a psicomotricidade
através dos elementos psicomotores como: lateralidade, coordenação motora, esquema corporal,
equilíbrio, tônus, relaxamento, percepção, noção tempo e espaço, áreas de atuação da
psicomotricidade, distúrbios psicomotores e motores. Conteúdos da Educação Física nos anos
iniciais, fundamental I, Fundamental II e médio. Conhecimentos dos conceitos e conteúdos da
recreação e lazer, jogos brinquedos e brincadeiras, tipos de jogos como: grandes jogos, jogos
moderados, jogos pré-desportivos, esporte escolar, iniciação esportiva em diversas modalidades e
regras básicas em esportes como: futebol, basquetebol, handebol, voleibol, natação, atletismo,
dança, lutas e badminton, como também conceitos básicos sobre treinamento desportivo e ﬁsiologia
aplicada ao esporte escolar. Como também leis que regulamentam o ensino da Educação Física
escolar.
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ANEXO II
SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO PODER
EXECUTIVO DE VIÇOSA/RN
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: COVEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento
das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes
para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o
cemitério, mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar
materiais e equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e
espécies ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc;
executar outras tarefas aﬁns.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: executar serviços de inumações e exumações nos
cemitérios dentro das normas de higiene e saúde pública; efetuar a marcação de sepulturas a serem
cavadas; proceder à abertura de sepulturas (abrir covas e/ou túmulos, através da escavação da terra
e escorando as paredes da abertura, tirando a lápide e limpando o interior das covas já existentes
para o sepultamento de defuntos); executar os sepultamentos, carregando e colocando os caixões
nas sepulturas, manipulando as cordas de sustentação, para tornar acessível o posicionamento dos
mesmos; proceder ao aterramento das covas e/ou lacramento dos túmulos, após a realização de
enterros, a ﬁm de assegurar a inviolabilidade dos túmulos; identiﬁc ar nas plantas dos cemitérios a
localização de sepulturas, jazigos e covas; zelar pela conservação dos jazigos e covas; efetuar a
limpeza do próprio ambiente do cemitério, capinando, varrendo e tirando os lixos; zelar pela
conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho; zelar pela segurança do cemitério;
executar outras tarefas que, por suas características, incluam-se na esfera de competência;
obedecer às normas de segurança; realizar atividades similares que venham a ser criadas e que
tenham o mesmo nível de diﬁculdade.
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Utilizar in strumentos para diagnóstico demográﬁco e
sociocultural da comunidade de sua atuação; executar atividades de educação para a saúde
individual e coletiva; o registrar, para controle das ações de saúde, nascimento, óbitos, doenças e
outros agravos à saúde; estimular a participação da comunidade nas politicas publica como
estratégia da conquista de qualidade de vida; realizar visitas domiciliares periódicas para
monitoramento de situações de risco a família; participar de ações que fortaleçam os elos entre o
setor saúde e outras políticas publica que promovam a qualidade de vida.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Trabalham em equipe, sob supervisão permanente em
horários diurnos e em rodizio de turnos dependendo da necessidade. Frequentemente são expostas
as variações de temperatura, doenças contagiosas e risco de acidentes com material perfuro
cortantes.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Desenvol ver e executar atividades de vigilância,
prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes
do
SUS
e
sob
supervisão
do
gestor
municipal.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Executar o plano de combate aos vetores: Dengue,
leishmaniose; chagas esquitossomose, etc; Palestras, detetização, limpeza e exames; Realizar
pesquisa de triatomíneos em domicílios em áreas endêmicas; Realizar identiﬁcações e eliminações
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de focos e/ou criadouros de Aedes Aegypti e Aedes Albopictus em imóveis; Implantar a vigilância
entomológica em municípios não infestados pelo Aedes Aegypiti; R ealizar levantamento,
investigação e/ou monitoramento de ﬂebotomíneos no município, conforme classiﬁcação
epidemiológica para leshmaniose visceral; Prover sorologia de material coletado em carnívoros e
roedores para detecção de circulação de peste em áreas focais; Realizar borrifação em domicílios
para controle de triatomíneos em área endêmica; Realizar tratamento de imóveis com focos de
mosquito, visando o controle da dengue; Realizar exames coproscópicos para controle de
esquistossomose e outras helmintoses em áreas endêmicas; Palestrar em escolar e outros
seguimentos; Dedetizar para combater ao Dengue e outros insetos.
CARGO: AUXILIAR DE SALA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDAD ES: Participar das atividades desenvolvidas pelo Professor,
em sala de aula, ou fora dela; manter-se integrado com o Professor e as crianças; participar das
reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Unidade Educativa; seguir a orientação e
supervisão da Direção da Unidade Educativa; responsabilizar-se pela acolhida e entrega das
crianças para as famílias; orientar e auxiliar as crianças para que adquiram hábitos de: higiene,
saúde, alimentação e lazer;
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Participar das atividades desenvolvidas pelo Professor, em
sala de aula, ou fora dela; manter-se integrado com o Professor e as crianças; participar das
reuniões pedagógicas e de grupos de estudos, na Unidade Educativa; seguir a orientação e
supervisão da Direção da Unidade Educativa; Responsabilizar-se pela acolhida e entrega das
crianças para as famílias; Orientar e auxiliar as crianças para que adquiram hábitos de: higiene
(banho, lavar as mãos), saúde (horário de medicamentos, estímulo ao sentar, engatinhar e sentar),
alimentação (lanches e refeições) e lazer (Recreação – atividades com brincadeiras lúdicas e
recreativas); auxiliar na elaboração de materiais pedagógicos (jogos, materiais de sucata e outros);
promover ambiente e de respeito mútuo e cooperação entre as crianças e demais proﬁssionais da
Unidade Educativa, proporcionando o cuidado e educação; atender as crianças respeitando a fase
em que estão vivendo; interessar-se e entender a proposta da Educação Infantil e da Educação
Especial, da Rede Municipal de Ensino; participar das formações propostas pela Secretaria
Municipal de Educação; atender as solicitações das crianças; auxiliar na adaptação das novas
crianças; comunicar ao professor e a Direção ao Supervisor, a normalidade no processo de trabalho;
zelar pela guarda de materiais e equipamentos de trabalho; participar ativamente, no processo de
integração da Unidade Educativa, família e comunidade; desenvolver hábitos de higiene, junto à
criança; atender as necessidades de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; conhecer o
processo de desenvolvimento da criança, mantendo-se atualizado, através de leituras, encontros
pedagógicos, formação continuada em serviço, seminário e outros eventos; comunicar ao professor
e/ou Direção, situações que requeiram atenção especial; realizar outras atividades correlatas com a
função; e demais atividades correlatas. Para o Auxiliar de Sala exercer atividades individualizadas
com o aluno público-alvo da Educação Especial deverá: auxiliar na locomoção, higiene, alimentação,
e atender ao mesmo conforme as especiﬁcidades apresentadas, como também as atividades acima
citadas.
CARGO: TÉCNICO DE LABORATóRIO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Desenvolve r atividades de coleta e manipulação de
amostras de material biológico e produtos químicos, em laboratórios de análises clínicas, citologia e
toxicologia, através de procedimentos e técnicas de laboratório, relacionando-as as suas ﬁnalidades
e obedecendo aos princípios de biossegurança, sem olvidar a supervisão e orientação do
farmacêutico/bioquímico.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Além das discrições sumárias acima, o proﬁssional deve
auxilia no estudo experimental de qualquer ramo da ciência, ou à aplicação dos conhecimentos
cientíﬁcos com objetivo prático. Auxilia na realização de exames de laboratórios destinados à
população e também admissão de candidatos a cargos em ocupações deﬁnidas, baseando-se nas
exigências da capacidade física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais
aptos. Auxilia no atendimento laboratorial de urgência em casos de acidentes de trabalho ou
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alterações agudas de saúde. Auxilia na conservação de boas condições de trabalho, quanto ao
ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor
atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO: ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Planejar, organi zar, supervisionar e executar serviços de
enfermagem em postos, centros de saúde e unidades assistenciais, participar da elaboração e da
execução de programas de saúde pública, orientar e acompanhar a saúde da mulher quanto ao prénatal, prevenção de câncer uterino, de mama e cérvico, orientar e acompanhar a saúde de crianças
e idosos, orientar quanto ao controle de verminose, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias,
hanseníase, tuberculose e demais patologias, realizar palestras comunitárias, vacinar, acompanhar
a aplicação do receituário médico, realizar curativos, auxiliar nos procedimentos cirúrgicos, bem
como executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições
do cargo e da área de atuação.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Executar e supervisionar trabalhos técnicos de enfermagem
nos estabelecimentos de assistência médico-hospitalar no município; prestar serviços em hospitais,
unidades sanitárias, ambulatórios e seções de enfermagem; prestar assistência a pacientes
hospitalizados; fazer curativo, aplicar vacinas, ministrar remédios, responder pela observância das
prescrições médicas relativas a pacientes; supervisionar a esterilização do material na área de
enfermagem; prestar socorro de urgência; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar os
serviços de higienização de pacientes; providenciar o abastecimento de material de enfermagem e
médicos; supervisionar a execução das tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; ﬁscalizar a
limpeza das unidades onde estiverem lotados; participar de programas de educação sanitária;
participar do ensino em escolas de enfermagem ou cursos para auxiliares de enfermagem;
apresentar relatórios referentes às atividades sob sua supervisão; responsabilizar-se por equipes
auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas aﬁns, inclusive
as editadas no respectivo regulamento da proﬁssão.
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES : Desenvolver projetos de engenharia civil, planejar, orçar
e executar obras, coordenar a operação e a manutenção das mesmas. Controlar a qualidade dos
suprimentos e dos serviços comprados e executados. Estudar, avaliar e elaborar projetos de
engenharia na área de construção civil, supervisionar, coordenar e ﬁscalizar sua execução,
desempenhar outras atividades correlatas à sua função.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Planejar, organizar, executar e controlar projetos na área
da construção civil, realizar investigações e levantamentos técnicos, deﬁnir metodologia de
execução, desenvolver estudos ambientais, revisar e aprovar projetos, especiﬁcar equipamentos,
materiais e serviços. Orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais
e serviços, apropriar custos especíﬁcos e gerais da obra. Executar obra de construção civil, controlar
cronograma físico e ﬁnanceiro da obra, ﬁscalizar obras, supervisionar segurança e aspectos
ambientais da obra. Prestar consultoria técnica, periciar projetos e obras (laudos e avaliações),
avaliar dados técnicos e operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios
de inspeção. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços, identiﬁcar
métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e
documentação técnica, procedimentos e especiﬁcações técnicas, normas de avaliação de
desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório. Participar de
programa de treinamento, quando convocado. Participar, conforme a política interna da instituição,
de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão.
Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Trabalhar segundo normas
técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
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CARGO: NUTRICIONISTA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Prestar assistência nutricional a indivíduos e
coletividades (sadios e enfermos); Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e
nutrição; Efetuar controle higiênico-sanitário; Participar de programas de educação nutricional; Atuar
em conformidade ao Manual de Boas Práticas; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível
de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Planejar, orientar e supervisionar a execução das
atividades relacionadas à área de alimentação e nutrição, sob sua responsabilidade; planejar e
elaborar os cardápios, de acordo com as necessidades de sua clientela; orientar o trabalho do
pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das refeições, recebimento dos gêneros
alimentícios, sua armazenagem e distribuição; orientar e supervisionar os serviços nas áreas de
cocção dos gêneros alimentícios, de acordo com o cardápio do dia; planejar e racionar a quantidade
de gêneros alimentícios necessários, de acordo com o cardápio preestabelecido; estimar custo
mensal das refeições, por meio de ﬁchas de controle diário (saída de alimentos da despensa),
cotação de preços e número de refeições servidas; elaborar, periodicamente, tabelas e quadros
demonstrativos do consumo de gêneros alimentícios; elaborar escalas mensais de trabalho,
prevendo a disponibilidade de recursos humanos no mês, para atendimento da demanda de
consumo prevista; programar e desenvolver o treinamento do serviço do pessoal da área de
nutrição, objetivando racionalizar e melhorar o padrão técnico dos serviços; orientar a compra de
gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados, assim como a aquisição de equipamentos,
maquinários e materiais especíﬁcos; controlar a qualidade e a quantidade de gêneros alimentícios
recebidos; zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas do local e instalações
relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e supervisionando o pessoal auxiliar,
providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção de alimentação sadia; planejar e
desenvolver treinamentos, palestras e outros eventos, sobre sua especialização; participar de
equipes multiproﬁssionais em estudos de sua competência; apoiar os docentes em suas atividades
de pesquisa e extensão, sendo vedadas as atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial;
zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando
da execução dos serviços; desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de
biossegurança; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como, do local de trabalho; manter-se atualizado em
relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do
setor.
CARGO: ODONTÓLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perﬁl
de saúde bucal da população, realizar procedimentos clínicos deﬁnidos na Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde e na Norma operacional Básica de Assistência à Saúde,
coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em Saúde Bucal, capacitar as
equipes de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal,
executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Prestar assistência médica odontológica; realizar trabalhos
preventivos da cárie, através de palestras e orientações, através de aplicações corretas de ﬂúor;
praticar recuperações odontológicas, tais como: obturações e ou extrações quando convenientes;
orientar sobre a forma correta de conservar o esmalte dos dentes; orientar e conduzir a colocação
de próteses; efetuar exames bucais em escolares e pré-escolares; preencher e assinar documentos
pertinentes; fazer diagnósticos e recomendar terapêutica necessária em cada caso; encaminhar
casos especiais a setores especializados; preencher a ﬁcha individual do paciente; preparar
relatórios relativos às atividades do emprego; executar tarefas aﬁns. Exercem suas atividades
individualmente e em equipe, podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos;
estar expostos a radiações, materiais tóxicos, ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões
por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Particip ar da elaboração da proposta pedagógica da
escola; elaborar e cumprir seu plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem dos alunos; estabelecer estratégias de
recuperação para os alunos de menor rendimento em conjunto com a comunidade escolar tendo
como referência o Projeto Político Pedagógico; Ministrar os dias e horas letivos estabelecidos, além
de participar integralmente dos períodos dedicados aos planejamentos, a avaliação e ao
desenvolvimento proﬁssional; Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias
e a comunidade, além de eventuais outros programas criados pelo municípios, ainda que com
público alvo externo a escola; Avaliar processo de ensino-aprendizagem e seus resultados; Registrar
práticas escolares de caráter pedagógico.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Executar trabalhos docentes que consistem em programar,
preparar e ministrar aulas de uma ou mais disciplinas do currículo de 6º a 9º ano do ensino
fundamental e educação de jovens e adultos (EJA) sob orientação pedagógica imediata; participar
de reuniões de planejamento e da deﬁnição de programas e métodos, com o ﬁm de contribuir na
ﬁxação de objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; elaborar plano de aula,
selecionar e confeccionar material didático visando facilitar o ensino-aprendizagem; estimular,
orientar e controlar o processo educativo e a aprendizagem escolar; programar, preparar e ministrar
aulas teóricas e praticas, observando os programas e horários preestabelecidos; cumprir
integralmente os planos, programas e atividades relacionados com a matéria ministrada, de acordo
com orientação pedagógica recebida; avaliar o aproveitamento dos alunos por meio de observação
direta, trabalhos práticos, exercícios e provas; registrar a frequência dos alunos às aulas e escriturar
diários de classe e boletins; manter a disciplina dos alunos em sala de aula; colaborar na
organização das atividades de caráter cívico, social e cultural promovidas pela unidade de ensino;
colaborar com os órgãos competentes na implantação das atividades de orientação educacional e
assistência aos educandos; orientar e encaminhar os alunos à Biblioteca Pública Municipal para
atividade de leitura e pesquisa; colaborar nas campanhas de assistência médica e sanitária aos
alunos; participar de reuniões com os pais dos alunos para avaliação da aprendizagem e debate de
assuntos relacionados com o aperfeiçoamento das técnicas pedagógicas; organizar e promover
atividades educativas em jardins de infância ou creches públicas municipais; organizar e
desenvolver jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e artísticas em unidades públicas
de ensino.
CARGO: PSICOLOGO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento
emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a ﬁnalidade de
análise, tratamento, orientação e educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e
de adaptação social, elucidando conﬂitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o
processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e
grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e
coordenam equipes e atividades de área e aﬁns.
CONDIÇÕES GERAIS DO EXERCÍCIO: Realizar acolhida, escuta qualiﬁcada, acompanhamento
especializado e oferta de informações e orientações por meio de atendimentos familiar, individuais e
em grupo; realizar atendimentos particularizados às famílias referenciadas ao CRAS e/ou
acompanhadas pelo NASF; realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial,
demais políticas públicas setoriais e órgãos de defesa; exercer atividade de coordenação; planejar,
coordenar, executar e avaliar, individualmente ou em equipe multiproﬁssional, programas de
treinamento, de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos; participar de programas e/ou
atividades na área de segurança do trabalho; participar e assessorar estudos, programas e planos
relativos à organização da gestão do trabalho; realizar pesquisas visando à construção e ampliação
do conhecimento teórico e aplicado ao trabalho; assessorar na formação e na implantação da
política de recursos humanos; participar do processo de desligamento de servidores em casos de
exoneração e de preparo para aposentadoria; participar das atividades de planejamento,
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monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades de capacitação e
formação continuada; participar das reuniões de equipe, estudos de casos; exercer atividade de
coordenação; realizar outras atribuições aﬁns.
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ANEXO III

DECLARAÇÕES

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE USO DO NOME SOCIAL
(Documento EXCLUSIVO para pessoas transgênero/travesti/transexual que solicitam uso de nome
social)

À Comissão Permanente de Concursos da Universidade Estadual da Paraíba

Nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 10.908, de 08 de junho de 2017, eu,
___________________________________________________ (nome civil do interessado),
enquanto pessoa transgênero/travesti/transexual, portadora da Cédula de Identidade nº
___________ e inscrita no CPF sob o nº ________________, solicito ser tratada através do meu
nome social “______________________________” (indicação do nome social), durante a realização
das fases do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Viçosa, conforme subitem 25.2, item 25,
capítulo III, do Edital Normativo de Concurso Público nº 001/2019 – PMV/RN.

Campina Grande, ____ de ________ de 2019.

___________________________________________
Assinatura do interessado
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