
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA - RS 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015  

 
O Prefeito Municipal de Restinga Seca - RS, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no 

Art. 37 da Constituição Federal, Decreto Municipal nº 059/2008 e mediante as condições estipuladas neste Edital e 
demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas as inscrições para o 
CONCURSO PÚBLICO para Admissão de Pessoal, pelo Regime Estatutário, conforme abaixo discriminado: 

 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 

 
1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC – CONSULTORIA 
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. 
1.1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – Cadastro de Reserva. 
1.1.2. O programa das provas objetivas encontra-se no ANEXO I deste Edital. 
1.1.3. A descrição dos cargos encontra-se no ANEXO II deste Edital. 
1.1.4. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais 
eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas 
neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br .  

 

1.2. NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTO S, REQUISITOS, TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Nomenclatura  C/H Vagas  Venc. (R$)  Requisitos Especiais  

Agente de Controle Interno 40  1 3.137,04 

Curso Superior em Administração ou Controladoria e 
Finanças ou Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis 
ou Bacharel em Direito ou Especialização em Gestão 
Pública 

Analista Ambiental 20 1 1.568,52 

Curso em nível superior de Engenharia Florestal ou 
Biologia (Bacharel) ou Engenharia Ambiental ou 
Tecnologia em Meio Ambiente e registro no Conselho 
competente. 

Arquiteto 20  1 1.853,70 
Curso de nível superior em Arquitetura, com respectivo 
registro. 

Assistente Social 40  1 3.137,04 
Curso em nível superior em Serviço Social e registro no 
Conselho competente. 

Auxiliar Administrativo 40 1 1.126,48 Ensino Fundamental completo. 

Auxiliar de Escola 30 4 844,86 Ensino Médio completo. 

Auxiliar de Saúde Bucal 40  1 1.126,48 Curso Específico e registro no Conselho competente. 

Bibliotecário 40  1 3.137,04 
Curso em nível superior de Biblioteconomia e registro no 
Conselho competente. 

Cirurgião Dentista 40  1 3.137,04 
Curso em nível superior em Odontologia e registro no 
Conselho competente. 

Contador 40  CR 3.707,41 
Curso em nível superior em Ciências Contábeis e registro 
no Conselho competente. 

Eletricista 40  1 1.544,75 4ª série do Ensino Fundamental e curso em eletricidade. 

Enfermeiro 40  1 3.137,04 
Curso em nível superior em Enfermagem e registro no 
Conselho competente. 

Engenheiro Florestal 20  1 1.568,52 Curso em nível superior de Engenharia Florestal e registro 



 

 

no Conselho competente. 

Farmacêutico 40  1 3.137,04 
Curso em nível superior em farmácia e registro no 
Conselho competente. 

Fiscal 40  1 1.687,35  Ensino Médio completo e CNH, no mínimo, categoria “B”. 

Fiscal Ambiental  40  1 1.687,35 Ensino Médio completo e CNH, no mínimo, categoria “B”. 

Fiscal Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica 

40  1 1.687,35 Ensino Médio completo e CNH, no mínimo, categoria “B”. 

Fisioterapeuta 40  1 3.137,04 
Curso em nível superior em Fisioterapia e registro no 
Conselho competente. 

Mecânico de Caminhões e 
Máquinas Pesadas 

40  1 1.687,35 4 ª série do Ensino Fundamental. 

Médico Clínico Geral 40 h 1 8.935,82 
Curso de nível superior em Medicina e registro no 
Conselho competente. 

Médico Ginecologista e 
Obstetra 20  1 4.467,91 

Curso de nível superior em Medicina, registro no Conselho 
competente, residência na especialidade e/ou Título de 
Especialização ou Título de Especialista em ginecologia e 
obstetrícia registrado no Conselho Federal de Medicina.  

Médico Neuro-Pediatra 20  1 4.467,91 

Curso de nível superior em Medicina, registro no Conselho 
competente, residência na especialidade e/ou Título de 
Especialização ou Título de Especialista em Neuro 
Pediatria registrado no Conselho Federal de Medicina. 

Médico Psiquiatra 20  1 4.467,91 

Curso de nível superior em Medicina, registro no Conselho 
competente, residência na especialidade e/ou Título de 
Especialização ou Título de Especialista em Psiquiatria 
registrado no Conselho Federal de Medicina.  

Médico Veterinário 40  1 3.137,04 
Curso em nível superior em Medicina Veterinária e registro 
no Conselho competente. 

Motorista Categoria ”D” e “E” 40  1 1.544,75 
 4ª série do Ensino Fundamental e CNH, no mínimo, 
categoria “D” 

Nutricionista 40  1 3.137,04 Curso em nível superior em Nutrição e registro no 
Conselho competente. 

Oficial Administrativo 40  1 1.687,35 Ensino Médio completo. 

Orientador Social com 
formação em Educação Física 

40 1 3.137,04 Curso de nível superior em Educação Física. 

Orientador Social com 
formação em Pedagogia 

40 1 3.137,04 Curso de nível superior em Pedagogia. 

Operador de Máquinas 40  1 1.544,75 4ª série do Ensino Fundamental e CNH categoria “C”. 

Procurador Jurídico 20  1 2.471,61 
Curso em nível superior em Direito e registro no Conselho 
competente. 

Psicólogo 20  1 1.568,52 
Curso em nível superior em psicologia e registro no 
Conselho competente. 

Psicopedagogo 30  1 2.352,78 
Curso superior na área de educação ou na área da saúde 
e que tenha curso de especialização em Psicopedagogia 
através do curso de pós-graduação. 

Secretário de Escola 40  1 1.425,93 Ensino Médio completo. 



 

 

Servente de Escola II 40  5 831,79 2 ª série do Ensino Fundamental. 

Serviços Gerais 40  1 831,79 Sem exigência específica. 

Técnico em Enfermagem 40  1 1.806,17 
Ensino Médio completo e curso técnico com registro no 
órgão de classe competente. 

Técnico em Farmácia 40  1 1.806,17 
Ensino Médio completo e curso técnico com registro no 
órgão de classe competente.  

Técnico em Informática 40  1 1.806,17 
Ensino Médio completo e curso técnico com registro no 
órgão de classe competente.  

Telefonista 40  1 1.126,48 Ensino Fundamental completo. 

 

1.3. QUADRO DE CARGOS EFETIVOS – MAGISTÉRIO 

Cargos  Nível  Vencimento Inicial  Carga horária  

Professor com Licenciatura Plena 2 1.334,69 20 

Professor com Especialização e/ou Pós Graduação 3 1.542,30 20 

Professor com Mestrado e/ou Doutorado 4 1.591,74 20 

 

Nomenclatura  C/H Vagas  Requisitos Especiais  

Professor de História 20 h 1 Licenciatura plena em História. 

Professor de Educação Especial 
20 h 1 

Licenciatura plena em Educação Especial ou Pedagogia com pós-
graduação em Educação Especial. 

Professor de Educação Física 20 h 2 Licenciatura plena em Educação Física. 

Professor de Educação Infantil - 
séries iniciais 

20 h 5 
Magistério ou Curso superior em Pedagogia com habilitação em 
Educação Infantil. 

Professor de Português 
20 h CR 

Licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua 
Portuguesa. 

Professor de Matemática 20 h CR Licenciatura plena em Matemática. 

Professor de Ciências 20 h CR Licenciatura plena em Ciências. 

Professor de Geografia 20 h CR Licenciatura plena em Geografia. 

Professor de Educação Artística 20 h CR Licenciatura plena em Educação Artística. 

Professor de Língua Inglesa 20 h CR Licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa. 

Professor de Língua Espanhola 
20 h CR 

Licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua  
Espanhola. 

 

1.4. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

NÍVEL SUPERIOR 
R$ 120,00 

NÍVEL MÉDIO 
R$ 80,00 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
R$ 60,00 

ALFABETIZADO 
R$ 40,00 

 
 
 
 



 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. As inscrições serão realizadas, exclusivamente pela internet, entre às 09 horas do dia 15 de setembro até às 
23 horas e 59 minutos do dia 14 de outubro de 2015,  com base no horário oficial de Brasília/DF, através do 
endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br .  
2.2. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br , durante o 
período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme os 
procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, transmitir os dados via Internet e 
imprimir o boleto bancário. Este documento estará disponível no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br , e 
somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line; 
2.2.2. O pagamento da inscrição deverá ser realizado, exclusivamente com o boleto bancário impresso no site, até o 
dia 15/10/2015, em qualquer agência, correspondente bancário ou terminal de autoatendimento, observados seus 
horários de funcionamento. 
2.2.3. As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após esta data não serão aceitas; 
2.2.4. As inscrições efetuadas somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da inscrição; 
2.2.5. A empresa KLC - Consultoria em Gestão Pública não se responsabiliza por solicitações de inscrições via 
Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; 
2.2.6. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome e sobrenome corretamente e indicar o cargo para o qual 
pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida. 
2.2.7. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.8. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as eventuais 
consequências de erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.9. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações 
sobre a aplicação das provas. 
2.2.10. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. 
2.2.11. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.2.12. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova, comparecer ao 
local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso haja coincidência do dia e 
do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas demais opções.  
2.2.13. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, ou ainda extemporâneas, 
seja qual for o motivo alegado. 
2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, DOC, ordem de 
pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
 

3. DA ADMISSÃO 

 
3.1. O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser admitido no cargo se 
atendidas às seguintes exigências:  
3.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição 
Federal.  
3.1.2. Estar em gozo de direitos políticos.  
3.1.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou certidão 
da Justiça Eleitoral.  
3.1.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino.  
3.1.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.  
3.1.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
3.1.7. Não estar afastado junto ao INSS na data limite para admissão.    
3.1.8. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 
3.1.9. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação em 
vigor.  
3.1.10. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado; 
3.1.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, cargo ou função pública, ressalvados os 
casos de acúmulo previstos na Constituição Federal. 



 

 

4. DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 

 
4.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 
da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso Público, desde que o exercício 
do cargo seja compatível com a deficiência de que são portadoras. 
4.1.1. Em obediência ao disposto art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7.853/89, fica 
reservado aos Portadores de Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas para cada cargo.   
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se reservando vagas 
para pessoas portadoras de necessidades especiais;  
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo que o numero 
de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja igual ao número inteiro subseqüente.  
4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
4.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 
Federal Nº 3.298/99. 
4.1.4. As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais 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 a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 
2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
4.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão encaminhar via 
Sedex com Aviso de Recebimento (AR), envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO PREFEITURA 
RESTINGA SECA - RS / LAUDO MÉDICO”, à empresa KLC - Consultoria em Gestão Pública Ltda, localizada à Praça 
Monteiro Lobato, 94 – Lobato – PR – CEP 86790-000, até o dia 15/10/2015, contendo: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo de até 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de 
adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (RG) e opção de cargo; 
4.1.6. Caso o candidato necessite de condição especial para realização da prova, deverá solicitá-la, por escrito, 
conforme ANEXO III, e encaminhar juntamente com os documentos solicitados no item 4.1.5. 
4.1.7. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro 
do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a 
corpo 24. 
4.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
4.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 
4.1.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 
 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
5.1. Será divulgado no dia 23/10/2015 a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas, assim 
como o horário e local de realização das provas. Estas informações serão disponibilizadas, através de publicação no 
Órgão de Imprensa Oficial do Município www.restingaseca.rs.gov.br , afixada em Edital no Painel de Publicações da 
Prefeitura Municipal de Restinga Seca - RS e no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público 
www.klcconcursos.com.br . É de responsabilidade do candidato o acesso ao Edital de Homologação, bem como ao 
horário e local de provas. 
5.2. O candidato cuja inscrição não tenha sido homologada, não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de 
recurso, conforme determinado neste Edital.  
5.3. Se mantida a não homologação, o candidato será eliminado do Concurso, não assistindo direito à devolução da 
taxa de inscrição. 
 
 
 
 
 



 

 

6. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS  

 
6.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos. 
6.1.1. A duração da prova será de até 3h (três horas), já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas. 
6.1.2. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização das provas, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos, munido de um dos seguintes documentos em original, que permita com clareza sua 
identificação:  
- Cédula de Identidade - RG; - Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (com foto); - Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; - Certificado Militar; - Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com 
foto); - Passaporte. 
6.1.2.1. Não serão aceitos documentos de identificação em condições precárias de conservação. 
6.1.2.2. 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 entregar uma cópia do documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido em, no máximo, trinta dias, ocasião em que será submetido à 
identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas (três vezes) e de impressão digital.  
6.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, 
com 05 (cinco) alternativas cada uma (A, B, C, D e E). Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na 
folha de respostas será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.  
6.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
6.1.5. Para início das provas, após as instruções dos fiscais, serão convidados três (03) candidatos para 
comprovarem a inviolabilidade do lacre e abertura do invólucro que contem os cadernos de provas, os quais 
assinarão, juntamente com os fiscais de sala, a Ata de Abertura do processo de aplicação das provas do certame. 
6.1.6. Durante a realização das provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização 
de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, bip, walkman ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização das provas.  
6.1.7. Não será permitido utilizar óculos escuros, chapéu, boné, touca ou outros acessórios que cubram as orelhas ou 
parte do rosto.  
6.1.8. Os objetos pessoais como bolsas e similares, deverão ser deixados no chão do local da prova, ao lado do 
candidato. 
6.1.9. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros lacrados específicos para 
esse fim, que serão fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bateria removida 
pelo próprio candidato.  
6.1.9.1. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá permanecer sob a carteira do 
candidato até a entrega da folha de respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser 
aberto pelo candidato após a saída da unidade escolar onde realizou a prova.  
6.1.10. O descumprimento dos subitens 6.1.8 e 6.1.9. implicará na eliminação do candidato.  
6.1.11. A KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas. 
6.1.12. É aconselhável que o candidato não leve nenhum dos objetos mencionados nos itens anteriores no dia da 
realização das provas. 
6.1.13. O candidato que for encontrado utilizando qualquer um dos objetos especificados acima será 
automaticamente eliminado do concurso.  
6.1.14. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.  
6.1.15. Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o local de 
realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou 
autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer comunicação com outros 
candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para 
outros; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais orientações expedidas pela 
organização do concurso. 
6.1.16. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta, na Folha de 
Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham emendas ou rasuras ainda que 
legível, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma 
delas esteja correta. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
6.1.17. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido 
para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 



 

 

6.1.18. Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
6.1.19. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1h30 (uma hora e trinta minutos) do 
horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala 
somente a folha de respostas. 
6.1.20. Ao término da prova, o candidato deverá retirar-se do recinto de aplicação de provas, não lhe sendo mais 
permitido o ingresso nos sanitários. 
6.1.21. Os três candidatos que terminarem a prova por último deverão permanecer na sala onde estiver ocorrendo a 
prova, só poderão sair juntos após o fechamento do envelope contendo as folhas de resposta dos candidatos 
presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
6.1.22. O candidato que se recusar a cumprir o que determina o item 6.1.17 poderá ser excluído deste concurso. 
 

7. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES  

 
7.1. Para os cargos de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Escola, Fiscal , Oficial Administrativo, Secretário de 
Escola e Telefonista, a avaliação constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será 
composta por 35 (trinta e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro 
abaixo: 
 
Conteúdo das Provas  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 10 4,0 40,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 2,0 10,0 pontos 
Informática  05 2,0 10,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 3,0 30,0 pontos 
Matemática 05 2,0 10,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.2. Para o cargo de Técnico em Informática a avaliação constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A prova 
escrita objetiva será composta por 35 (trinta e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, 
conforme quadro abaixo: 
 
Conteúdo das Provas  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 pontos 
Conhecimentos Gerais  05 2,0 10,0 pontos 
Matemática 05 2,0 10,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.3. Para os cargos de Agente de Controle Interno, Analista Ambiental, Arq uiteto, Assistente Social, Auxiliar de 
Saúde Bucal, Bibliotecário, Cirurgião Dentista, Con tador, Enfermeiro, Engenheiro Florestal, Farmacêuti co, 
Fiscal Ambiental, Fiscal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Fisioterapeuta, Médico Clínico Gera l, Médico 
Ginecologista e Obstetra, Médico Neuro-Pediatra, Mé dico Psiquiatra, Médico Veterinário, Nutricionista,  
Orientador Social com formação em Educação Física, Orientador Social com formação em Pedagogia, 
Procurador Jurídico, Psicopedagogo, Psicólogo, Técn ico em Enfermagem e Técnico em Farmácia, a avaliação 
constará de prova escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 35 (trinta e cinco) 
questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Conteúdo das Provas  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 1,5 7,5 pontos 
Informática 05 1,5 7,5 pontos 
Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos 

 



 

 

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.4. Para os cargos de Eletricista e  Mecânico de Caminhões e Máquinas Pesadas, a avaliação constará de prova 
escrita objetiva (eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de 
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Conteú do das Provas  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 10 5,0 50,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 2,0 10,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 3,0 30,0 pontos 
Matemática 05 2,0 10,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.5. Para os cargos de Servente de Escola II e  Serviços Gerais, a avaliação constará de prova escrita objetiva 
(eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
  
Conteúdo das Provas  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Gerais 10 3,0 30,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 4,0 40,0 pontos 
Matemática 10 3,0 30,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
7.6. Para os cargos de Motorista Categoria “D” e “E” e Operador de Máquina s, a avaliação constará de prova 
escrita objetiva e prova prática, ambas de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) 
questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Conteúdo das Provas  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 2,5 12,5 pontos 
Língua Portuguesa 05 3,0 15,0 pontos 
Matemática 05 2,5 12,5 pontos 

 
A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova 
escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato. 
 
7.7. Para os cargos de Professor de Ciências, Professor de Educação Artís tica, Professor de Educação 
Especial, Professor de Educação Física, Professor d e Educação infantil – séries iniciais, Professor de  
Geografia, Professor de História, Professor de Líng ua Espanhola, Professor de Língua Inglesa, Professo r de 
Matemática e Professor de Português , a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova de títulos. A prova 
escrita objetiva será composta por 35 (trinta e cinco) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, 
conforme quadro abaixo: 
 
Conteúdo das Provas  Nº de questões  Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 15 4,0 60,0 pontos 
Conhecimentos Gerais 05 1,5 7,5 pontos 
Informática 05 1,5 7,5 pontos 
Língua Portuguesa 10 2,5 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova 
escrita e prova de títulos). 
 



 

 

8. DA PROVA PRÁTICA 

 
8.1. Serão convocados para a Prova Prática os 20 (vinte) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem 
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita. Serão 
convocados para a Prova Prática os candidatos classificados aos cargos de Motorista Categoria “D” e “E” e Operador 
de Máquinas - os primeiros 20 (vinte) candidatos que atingirem o mínimo de 50 % (cinquenta por cento) na prova 
objetiva escrita, em cada um dos cargos. Em caso de empate na última nota classificada, serão chamados todos os 
casos de empate nessa nota. 
8.1.1. Para o cargo de Operador de Máquinas, a prova prática constará em ligar o equipamento, efetuar as 
verificações necessárias e dirigir até local determinado e executar tarefas próprias do equipamento, de acordo com o 
caso apresentado pelo examinador técnico da área, entre outras atividades correlatas ao cargo. Para realizar a prova 
prática os candidatos, deverão apresentar carteira de habilitação categoria “C”, a qual deverá ter sido obtida ou 
renovada até a data da realização da Prova Prática, sem a qual não poderá realizar a prova e será automaticamente 
eliminado. 
8.1.2. A prova prática para o cargo de Motorista Categoria “D” e “E” constará em dirigir o veículo em percurso 
comum a todos os candidatos, a ser determinado no dia da prova, com duração máxima de até 10 (dez minutos), 
onde será avaliado o comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o 
trajeto, as regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do 
câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical 
e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a realização do exame. 
8.1.2.1. No decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a 
seguir: 

CATEGORIA DA FALTA  PONTOS A SEREM DESCONTADOS 
Falta Grave  5,0 
Falta Média  3,0 
Falta Leve  2,0 

 
Obs: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e IV, Artigo 19 da 
Resolução 168/2004-CONTRAN. 
8.1.2.2. O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta prevista no inciso I, 
artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente eliminado do Concurso.  
8.2. Todos os candidatos deverão apresentar-se em trajes apropriados para a prova, portando a Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH, válida, e compatível com o veículo ou equipamento a ser utilizado na realização da prova, sem a 
qual não poderá realizar a prova e será automaticamente eliminado.  
8.3. O candidato, ao terminar a prova prática, deverá retirar-se do local de aplicação da referida prova a fim de não 
prejudicar o andamento do processo avaliatório, bem como, não intervir psicologicamente na avaliação do próximo 
candidato.  
8.4. A Prova Prática terá caráter eliminatório, e serão avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) pontos, 
devendo o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado aprovado. 
8.5. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum 
pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) ao candidato 
ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
8.6. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas (exceto 
aos candidatos inscritos nos termos do item 4 deste Edital) tais como: alterações orgânicas ou fisiológicas 
permanentes ou temporárias, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, 
diminuam ou limitem a capacidade física, psicológica e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá 
realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de 
forma aleatória. 
8.7. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro documento que não 
seja a carteira de habilitação, para ambos os cargos. 
8.8. Caso se verifique a inviabilidade técnica para realização da Prova Prática na data fixada para sua realização, 
tendo em vista as condições metereológicas do clima (chuva, tempestades, etc.), a Prefeitura Municipal de Restinga 
Sêca reserva-se o direito de transferir a realização dos testes e fixará, dentro de 3 (três) dias úteis, a nova data para a 
realização das provas. 
 
 
 
 



 

 

9. DA PROVA DE TÍTULOS 

 
9.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para os cargos de Professor de Ciências, 
Professor de Educação Artística, Professor de Educa ção Especial, Professor de Educação Física, Profess or 
de Educação infantil – séries iniciais, Professor d e Geografia, Professor de História, Professor de Lí ngua 
Espanhola, Professor de Língua Inglesa, Professor d e Matemática e Professor de Português, deverão ser 
entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação das provas, ao fiscal da sala de prova. 
9.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar títulos 
não será eliminado do Concurso Público. 
9.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, contendo na 
sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição e cargo para o qual está concorrendo, bem como, o 
número do documento de identidade, devendo os referidos documentos serem apresentados em CÓPIA 
REPROGRÁFICA AUTENTICADA. 
9.3.1 - O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado, PREENCHENDO E 
ASSINANDO O FORMULÁRIO RESUMO DE ENTREGA DE TÍTULOS DE ACORDO COM O MODELO DISPONÍVEL 
NO ANEXO IV, deste Edital.  
9.3.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em desacordo 
com os itens 9.3. e 9.3.1. deste Edital.  
9.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS. 
9.3.4. Os candidatos que não atingirem o mínimo de 50,0 (cinqüenta) pontos na prova objetiva, não terão seus títulos 
avaliados. 
9.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de 
conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e 
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
9.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros 
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do respectivo 
histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição 
reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 
instituição e do responsável pela expedição do documento. 
9.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
9.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos. 
9.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos que não 
constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo. 
9.8. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 20,0 (vinte) pontos. 
9.9. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
9.10. Os Títulos não poderão ser contados cumulativamente. 
9.11. A prova de títulos terá caráter classificatório. 
9.12. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante da 
documentação do Concurso Público. 
9.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
 

TÍTULOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
COMPROVANTE 

a) Doutorado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que relacionada 
à área do cargo pretendido. 

20,0 Cópia autenticada do diploma devidamente 
registrado ou declaração de conclusão de curso, 
acompanhado da cópia autenticada do respectivo 
Histórico Escolar. 

b) Mestrado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que relacionada 
à área do cargo pretendido. 

15,0 

c) Pós Graduação Latu Sensu (especialização) 
relacionada à área do cargo pretendido, com 
carga horária mínima de 360 horas, concluída 
até a data de apresentação dos títulos. (poderão 
ser apresentados, no máximo, 02 cursos de 
pós-graduação latu sensu). 

5,0 

Cópia autenticada do Certificado ou Certidão de 
conclusão do Curso, indicando o número de horas 
e período de realização do curso. No caso de 
Declaração de conclusão de curso, esta deve vir 
acompanhada da cópia autenticada do respectivo 
Histórico Escolar. 

 
 



 

 

10. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

 
10.1. Da realização da Prova Escrita Objetiva: 
10.1.1. A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser aplicada no dia 08 de 
novembro de 2015, sendo que o horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação 
das Inscrições.  
10.2. Da realização da Prova Prática: 
10.2.1. A data de realização da prova prática será informada, quando da divulgação da nota da Prova escrita objetiva. 
 

11. DAS NORMAS 

 
11.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem 
utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Especial do 
Concurso Público e aos Fiscais, em conjunto com a empresa organizadora do Concurso Público, o direito de excluir 
da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, 
tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das 
provas. 
11.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá solicitar essa 
condição, por escrito, após a realização da sua inscrição, encaminhando via Sedex com Aviso de Recebimento (AR), 
envelope identificado com os dizeres: “CONCURSO PREFEITURA RESTINGA SECA - RS / AMAMENTAÇÃO”, à 
empresa KLC - Consultoria em Gestão Pública Ltda, localizada à Praça Monteiro Lobato, 94 – Lobato – PR – CEP 
86790-000, até o dia 15/10/2015. 
11.2.1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá levar 
acompanhante no dia da prova, maior de dezoito (18) anos, que ficará em sala reservada especialmente para essa 
finalidade, o qual será responsável pleno pela guarda e necessários cuidados da criança. 
11.2.2. No momento da amamentação a candidata poderá ausentar-se da sala em companhia de um fiscal. 
11.2.3. O tempo dispensado para a amamentação não será acrescido ao tempo normal da duração da prova. 
11.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o 
fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
11.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso do Município, devendo 
ainda manter atualizado seu endereço. 
 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
12.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos serão fatores de preferência os seguintes: 
a) Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade superior a 60 anos até o último dia de inscrição, conforme artigo 
27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 de 1.º de outubro de 2003) – critério este válido para todos os 
cargos; 
b) o candidato que obtiver o maior número de pontos na prova prática, quando houver; 
c) o candidato que obtiver o maior número de acertos em Conhecimentos Específicos, quando houver; 
d) o candidato que obtiver o maior número de acertos em Língua Portuguesa; 
e) o candidato que obtiver o maior número de acertos em Matemática; 
f) maior idade; 
g) sorteio público. 
  

13. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 

 
13.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia primeiro dia útil após a realização da 
referida prova , a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Restinga Seca – RS no site 
oficial do Município www.restingaseca.rs.gov.br e no site da empresa responsável pela organização do Concurso 
Público www.klcconcursos.com.br.   
 
 
 



 

 

 14. DOS RECURSOS 

 
14.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – CONSULTORIA EM 
GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data de 
publicação do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições indeferidas; 
b) Questões das Provas e Gabarito Preliminar; 
c) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.  
14.2. O pedido de recurso deverá ser encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico 
www.klcconcursos.com.br , na aba “recursos” com as seguintes especificações:  
− nome do candidato;  
− número de inscrição;  
− número do documento de identidade;  
− função para o qual se inscreveu;  
− a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
− a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
14.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para 
cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da 
prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  
14.4. Não serão recebidos recursos interpostos por qualquer outro meio a não ser o descrito no Edital.  
14.5. Em caso de contestação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e 
argumentação plausível.  
14.6. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo 
recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
14.7. O resultado dos recursos interpostos será afixado no Painel de Publicações da Prefeitura do Município de 
Restinga Seca - RS e no site www.klcconcursos.com.br , no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis contados do 
vencimento do prazo recursal.  
 

15. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
15.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter eliminatório. 
15.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,0 
(cinquenta) pontos. 
15.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado 
do Concurso Público. 
15.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
15.1.4. O conteúdo programático das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do ANEXO I, parte 
integrante deste Edital. 
 

16. DO RESULTADO FINAL 

 
16.1. O resultado será divulgado mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Restinga Seca - RS, 
disponibilizado no site  www.klcconcursos.com.br  e publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Município, conforme 
segue: 
- Resultado da prova escrita objetiva e da prova de títulos: 20 de novembro de 2015. 
- Resultado das provas práticas: 04 de dezembro de 2015.  
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1. Os candidatos, desde já ficam cientes das disposições constitucionais, especialmente Art. 40, § 1º - III, que 
determina a obrigatoriedade de cumprimento do tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 
anos no cargo efetivo, para fins de aposentadoria, observadas as demais disposições elencadas naquele dispositivo.  
17.2. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso 
Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 



 

 

17.3. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
17.4. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes ao concurso. 
17.5. Na Prova de Língua Portuguesa, não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 6.583, 
de 29 de setembro de 2008 (Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa).  
17.6. Após a homologação do resultado final do Concurso Público, e findados todos os prazos legais e editalícios, a 
empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda entregará à Prefeitura Municipal de Restinga Sêca toda a 
documentação pertinente ao processo do Concurso Público nº 001/2015. 
17.7. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após 
o resultado final. 
17.8. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da homologação final dos 
resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Restinga Seca - RS. 
17.9. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão convocados 
conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal. 
17.10. Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda, ou aqueles 
que possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o 
parentesco a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o 
candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
17.11. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito ao cumprimento de todos os requisitos 
estabelecidos pela Prefeitura de Restinga Seca – RS, bem como, a apresentação de todos os documentos legais que 
lhe forem exigidos. 
17.12. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura Municipal de Restinga Seca - 
RS, através do seu Secretário de Administração, juntamente com a Comissão de Coordenação e Fiscalização do 
Concurso Público e a Comissão Especial do Concurso da empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda. 
17.13. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 
 

Restinga Seca - RS, 14 de setembro de 2015. 
 
 

Mauro Schünke 
Prefeito Municipal 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA - RS 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015 

 
ANEXO I - PROGRAMA DE PROVAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR - NÍVEL MÉDIO 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e 
formação de palavras - verbos: tempo, modo, cargo - substantivos: classificação e cargo – flexão de gênero, número e 
grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, flexões - 
advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição 
- conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e 
nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência 
verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal e 
sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de palavra - 
figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.  
 

MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO  

Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução -problemas 
de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1ºgrau - função 
constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - 
operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e 
volume. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL - ALFABETIZAD O 

Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e Classificação 
quanto ao número de sílabas; Frases:- Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; Classes de Palavras; 
Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância 
dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL - ALFABETIZADO  

Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz 
quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; 
Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.  
 

INFORMÁTICA – NÍVEL SUPERIOR - NÍVEL MÉDIO- ALFABET IZADO  

Noções de Hardware e Software. Sistema Operacional Windows 7 : conceito de pastas, diretórios, arquivos e 
atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office 2007. Word 2007 : estrutura básica dos 
documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, 
campos predefinidos, caixas de texto. Excel 2007 : estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, 
colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção 
de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, 
classificação de dados. PowerPoint 2007 : estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, 
guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de 
páginas, botões de ação, animação e transição entre slides. Outlook 2007 : uso de correio eletrônico, preparo e envio 
de mensagens, anexação de arquivos. Internet:  Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e 
impressão de páginas, noções de segurança para Internet. Impressão:  Configuração e utilização de Impressoras. 



 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS - TODOS OS CARGOS 

Conhecimentos em geografia, história, política, cultura, economia, esportes, saúde, educação, sociedade e 
atualidades, tanto na esfera nacional quanto internacional. Conhecimentos gerais sobre o Município de Restinga 
Seca/RS.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

AGENTE DE CONTROLE INTERNO 

Contabilidade Pública: Conceito, objetivos e finalidades. Registros contábeis. Balanço Orçamentário, Financeiro e 
Patrimonial. Balancetes e demonstrativos contábeis: espécies, finalidades. Elaboração e relacionamento entre 
balancetes e demonstrativos contábeis. Direito Administrativo: Poderes administrativos. Atos administrativos. 
Contratos administrativos. Serviços públicos. Servidores públicos. Regime jurídico administrativo. Poder de polícia. 
Licitações. Administração Pública. Órgãos públicos. Processo administrativo. Bens públicos. Patrimônio público. 
Interesse público. Improbidade administrativa. Controle da administração pública: conceito, tipos e formas de controle. 
Responsabilidade civil da administração. Administração Financeira, Orçamentária e Responsabi lidade Fiscal: 
Orçamento público, princípios orçamentários, diretrizes orçamentárias, processo orçamentário, métodos, técnicas e 
instrumentos de planejamento do orçamento público, fontes, classificação, estágios e execução da receita e da 
despesa orçamentária. Responsabilidade fiscal da administração. Instrumentos de transparência. Gestão Pública:  
Conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública. Governabilidade, Governança e 
Accountability. Modelos teóricos de Administração Pública. Gestão de Processos, Gestão de Projetos, Gestão de 
Contratos, Gestão por Resultados e Gestão Pública Empreendedora. Novas Tecnologias Gerenciais. Avaliação e 
mensuração do desempenho governamental. Desenvolvimento institucional. Gestão tributária, orçamentária e 
financeira. Prestação de contas. Responsabilidades dos gestores. Compreensão e Funcionamento da Administração 
Pública no Brasil. Planejamento e Controle governamentais. Gerenciamento e avaliação de políticas públicas. 
Controle Interno:  Regras Constitucionais sobre o Controle Interno. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 
Sistema de Controle Interno. Técnicas de Controle Interno. Unidade de Controle Interno. Planejamento e Controle 
Governamentais. Auditoria:  Conceituação e objetivos. Procedimentos de auditoria. Testes. Normas de execução e 
planejamento dos trabalhos de auditoria. Documentação de auditoria. Pareceres do auditor. Auditoria governamental. 
Legislação:  Lei 4320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00). - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas 
alterações. Lei 10520/02. Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992; Lei Municipal nº 1.449/2001 e suas 
alterações; Lei Municipal nº 773/1990 e alterações - Estabelece o Código Tributário do Município de Restinga 
Seca/RS. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime 
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 
145 a 181. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). Resolução TCE/RS 936/2012 e Resolução TCE/RS 987/2013. 
 

ANALISTA AMBIENTAL – FISCAL AMBIENTAL 

Ecologia e ecossistemas brasileiros. Noções de meteorologia e climatologia. Noções de hidrologia. Noções de 
geologia e solos. Qualidade do ar, poluição atmosférica e controle de emissões. Qualidade da água, poluição hídrica 
e tecnologias de tratamento dos efluentes. Qualidade do solo e da água subterrânea, gerenciamento de resíduos 
sólidos. Legislação ambiental. Política ambiental e desenvolvimento sustentável. Avaliação de impactos ambientais. 
Gestão ambiental. Planejamento ambiental, planejamento territorial, vocação e uso do solo, urbanismo. Meio 
ambiente e sociedade. Gestão integrada de meio ambiente, saúde e segurança industrial. Noções de saúde pública, 
epidemiologia e saneamento. Sistemas de abastecimento de água. Qualidade da água. Tratamento de água de 
abastecimento. Controle de poluição da água. Sistemas de esgotos sanitários. Tratamento de águas residuárias. 
Resíduos sólidos e limpeza pública. Controle de poluição do ar. Saúde ambiental e repercussões na saúde individual 
e coletiva. Mapeamento de riscos – ações de saúde, de segurança do trabalho e dos agentes funcionais – 
campanhas de prevenção de saúde, planejamento, implantação e execução de programa. Epidemiologia. Zoonoses. 
Constituição Federal e o Meio Ambiente. Código Florestal. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional de 
Recursos Hídricos. Lei de Proteção à Fauna. Lei dos Crimes Ambientais. Código Estadual de Meio Ambiente. Política 
Estadual de Recursos Hídricos. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e 
alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 



 

 

2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 
Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 
1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 
Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225). 
 

ARQUITETO 

Teoria da Arquitetura. História da arquitetura. Urbanismo. História do urbanismo. Desenho urbano. Implantação. 
Planejamento urbano e regional. Paisagem cultural. Acessibilidade e mobilidade urbana. O edifício, o sítio urbano e a 
paisagem como patrimônio cultural. Desenvolvimento urbano e preservação: instrumentos de controle urbanístico. 
Cartas Patrimoniais. A Política Urbana e Regional assim como as demais políticas urbanas setoriais. As teorias de 
Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Regional. Planos de Desenvolvimento Urbano e Regional. Legislação 
Urbana. Plano Diretor, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Projeto arquitetônico. Desenho arquitetônico. 
Perspectiva. Leitura e interpretação de projetos. Projeto assistido por Computador. Coordenação e compatibilização 
de projetos complementares ao projeto arquitetônico. Elementos de projeto. Etapas de um Projeto de Arquitetura - 
Estudo Preliminar, Ante-Projeto, Projeto Executivo, Detalhamentos, Especificações, Coberturas, Detalhamento de 
Esquadrias. Instalações prediais; Infraestrutura urbana; Projetos e conceitos básicos de Restauração. Levantamento 
arquitetônico. Diagnóstico do estado de conservação. Projeto de restauração: metodologia, justificativa conceitual, 
especificações técnicas. Obras de restauração, conservação e adaptação em edifícios e em conjuntos urbanos 
tombados e seus entornos. Identificação de bens imóveis ou sítios urbanos visando sua preservação enquanto 
patrimônio cultural. Materiais e técnicas de construção. Técnicas retrospectivas. Materiais de construção. Processos 
construtivos tradicionais, novos e evoluídos, obra como produto industrial, obras brutas e de acabamento, 
implantação e organização dos canteiros, argamassas e concretos, centrais de produção, infraestrutura, 
supraestrutura, alvenarias e painéis, referências para acabamento, cobertura, impermeabilizações. Obras de 
acabamento, revestimentos internos e externos, soleiras e peitoris, esquadrias (guarnições, folhas e ferragens), 
pinturas, sistemas de fachadas, equipamentos incorporados e serviços, identificação e seleção de sistemas 
construtivos: artesanal, manufaturado e industrializado, eficiência total (custo e qualidade). Conforto Ambiental - 
Energia e arquitetura; noções de conforto térmico e de ventilação natural; estratégias bioclimáticas; trocas de calor; 
radiação solar direta, difusa e global; escolha de localização e implantação de edificações; noções de iluminação 
natural e artificial; noções de acústica; Conforto Térmico e Lumínico. Eficiência energética em edificações. Ética 
profissional. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime 
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Lei Federal nº. 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS/2004); Norma Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH); Guia 
do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; Guia do CREAS - Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social; Seguridade Social no Brasil; A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e 
vulnerabilidade social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994 e Decreto Federal 
nº. 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei 
nº. 11.340/2006; Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); História, Fundamentos 
Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em serviço social e os 
instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e Interdisciplinaridade; Serviço Social na 
Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético político do Serviço Social; A prática do Serviço Social; A 
intervenção do assistente social junto às famílias, criança e adolescente, idosos, pessoas com deficiência, população 
em situação de rua (adulto, criança e adolescente), trabalho infantil, prostituição infanto-juvenil, violência e abuso 
sexual contra criança e adolescente, gênero, raça, etnia e diversidade, profissionais do sexo, dependentes químicos, 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; Ética em Serviço Social; Lei que regulamenta a profissão de Assistente 
Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei 
Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde 
pública no Brasil; Lei Federal nº. 10.216/2001 – Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde 
Mental no Brasil; Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; Serviço Social e a Política Pública de Educação; 



 

 

Gestão de benefícios e programas de transferência de renda; Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, 
implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Políticas Sociais públicas, cidadania e 
direitos sociais no Brasil; Participação e controle social; Direitos Humanos; Trabalho com grupos, em redes e com 
famílias; Movimentos sociais. Lei Municipal nº 2.348/2007. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei 
Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga 
Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 
de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios 
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 
18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Correspondência oficial. Redação oficial. Formas e pronomes de tratamento. Expressões e vocábulos latinos de uso 
frequente nas comunicações administrativas oficiais. Modelos e/ou documentos utilizados. Legislação: Lei Orgânica 
do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

AUXILIAR DE ESCOLA 

Políticas Públicas de Educação Infantil/MEC - Histórico, Programas, Projetos. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Desenvolvimento infantil nos aspectos: intelectuais, sociais 
e emocionais. Desenvolvimento e Aprendizagem. Pensamento e Linguagem. Processos de Socialização. Psicologia 
genética: estudo do desenvolvimento das estruturas cognitivas da criança. Psicologia Infantil. Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Odontologia Social – Auxiliar em saúde bucal: histórico, legislação e papel do ASB; Odontologia Preventiva – higiene 
dental, placa bacteriana, cárie e doença periodontal (etiologia, prevenção e controle); flúor (composição e aplicação); 
cariostáticos e selantes oclusais: Processo Saúde/Doença – levantamento epidemiológicos: noções de vigilância à 
Saúde, Educação em Saúde: Materiais, Equipamentos e Instrumentais – manutenção e conservação; Materiais 
dentários – forradores e restauradores; Esterilização e Desinfecção; Noções de : Radiologia, Odontopediatria, 
Prótese, Cirurgia, Endodontia, Dentística, Ergomomia e anatomia bucal e dental (notação dentária). Lei 8080/90. Lei 
8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 
e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 
2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 
Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 
1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 
Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

BIBLIOTECÁRIO 

Conceitos básicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação; Ética profissional; Avaliação de coleções;  Tipologia, 
fatores e critérios que afetam a formação e desenvolvimento dos acervos; Conservação e restauração de 
documentos; Tipologia e finalidade das fontes bibliográficas; Critérios de avaliação de obras de referência em geral; 
Utilização de fontes de informação: enciclopédias, dicionários, ementários, bibliografias, diretórios, anais, guias 
bibliográficos; Normas técnicas para a área de documentação: referência bibliográfica (ABNT – NBR 6023); 
Indexação: conceito, definição, linguagens documentárias, descritores, processos de indexação, tipos de indexação; 
Resumos e índices: tipos e funções; Classificação Decimal Universal (CDU): estrutura, princípios e índices principais 
e emprego das tabelas auxiliares. Catalogação (AACR-2), catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação 
de multimeios. Comutação bibliográfica. ISBD; Catalogação cooperativa: programas nacionais e internacionais. 



 

 

Controle Bibliográfico Universal. Conversão retrospectiva. Conceito do FRBR – Requisitos Funcionais para Registros 
Bibliográficos; Tipologia das Linguagens Documentárias: sistemas de classificação bibliográfica e classificações 
facetadas. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime 
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

CIRURGIÃO DENTISTA 

Promoção de saúde bucal, educação em saúde. Política Nacional de Saúde e Sistema Único de Saúde. 
Biossegurança. Semiologia oral: anamnese, exame clínico e radiológico. Meios complementares de diagnóstico. 
Plano de tratamento odontológico e controle do processo saúde/doença. Cárie dentária: patologia, diagnóstico, 
prevenção: fluorterapia e toxicologia. Alterações pulpares e periapicais: patologia, diagnóstico, conduta clínica. 
Tratamento conservador da polpa. Estomatologia: gengivites, estomatites, etiopatogenia, diagnóstico. Dentística: 
procedimentos preventivos, preparo da cavidade, proteção do complexo dentino-pulpar e restauração. Anestesia loco-
regional oral: tipos técnicas, anestésicos, acidentes, medicação de emergência. Extração dentária, simples, 
complicações. Procedimentos cirúrgicos: pré e pós-operatório; pequena e média cirurgia, suturas, acidentes 
operatórios. Procedimentos endodônticos: pulpotomia, pulpectomia, tratamento e obturação do conduto radicular. 
Tratamento periodontal básico, tratamento periodontal cirúrgico, terapia de manutenção. Medicina Periodontal e inter-
relação entre doença periodontal e doenças sistêmicas. Manifestações orais dos distúrbios sistêmicos: diagnóstico, 
tratamento local, orientação profissional. Odontopediatria: dentes decíduos, cronologia. Cirurgia Buco-Maxilo-Facial: 
técnicas operatórias para procedimentos de urgência. Radiologia odontológica. Terapêutica medicamentosa em 
odontologia: base farmacológica via de administração de drogas, agentes medicamentosos e protocolos indicados na 
prática odontológica. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica do Município de Restinga 
Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

CONTADOR 

Conceito, campo de atuação e objetivos da informação contábil. O método das partidas dobradas. Os princípios 
Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Classificação e Análise Contábil. Avaliação 
das contas patrimoniais. Operações com mercadorias. Livros de Escrituração. Fatos Contábeis. Contabilidade 
Pública - Conceito, campo de atuação e regimes contábeis. Orçamento Público: conceito, elaboração, ciclo 
orçamentário, exercício financeiro, princípios orçamentários. Sistemas Contábeis: Orçamentário, Financeiro, 
Patrimonial e de Compensação. Receitas e despesas públicas: orçamentárias e extra-orçamentárias. Créditos 
adicionais: conceito, classificação, indicação e especificação de recursos. Sistemas de contas: conceito, nomenclatura 
e função das contas. Demonstrativos da gestão: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 
demonstração das variações patrimoniais. Normas de escrituração. Atualização do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Educação- SIOPE; Atualização do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde - SIOPS; Atualização do Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN; Alimentação do Sistema de 
Informações Municipais – Lei 4320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) 
e suas alterações. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações 
(Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 
145 a 181. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

ELETRICISTA 

Normas regulamentadoras - Cargas Elétricas - Condutores e Isolantes - Processos de Eletrização - Unidades de 
Carga Elétrica - Campos Elétricos. Corrente e Tensão Elétrica - Noção de Resistência Elétrica - Circuito Elétrico - 
Intensidade de Corrente - Potência e Tensão Elétricas. – Condutores Elétricos - Resistência de um Condutor - Fios e 



 

 

Cabos Condutores usados na Prática - Utilização de Condutores. Fenômenos Magnéticos - Ação de um campo 
Elétrico - Os ímãs. Baterias - Choque Elétrico – Prevenções - Pára-Raios e suas Funções. Lei Orgânica do Município 
de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos 
do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

ENFERMEIRO 

Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para 
exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Código de Ética do Profissional Enfermeiro. 
Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em 
saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de 
material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, 
ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, 
desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, 
politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, 
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em 
Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de 
Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento de 
Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma 
de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos 
Perigosos, Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais de Doenças Respiratórias/Circulatórias e 
Metabólicas, Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas 
Básicas, Ética Profissional, Desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 
8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 
e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 
2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 
Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 
1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 
Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e Planos de Controle Ambiental (PCAs). 
Zoneamento Ecológico‐Econômico. Base conceitual sobre desenvolvimento sustentável. Degradação e Poluição 
Ambiental. Responsabilidade por dano ao meio ambiente. Ecologia Florestal. Recuperação de Áreas Degradadas 
com espécies nativas. Mecanização e Exploração Florestal: equipamentos de exploração florestal, exploração de 
baixo impacto, planejamento da exploração, estradas e ramais de exploração, pátio de estocagem, elaboração de 
projetos técnicos de exploração florestal. Proteção florestal: incêndios – causas, efeitos e prevenção; combate a 
incêndios florestais, técnicas de conservação do solo, manejo em solos de várzea e terra firme para fins 
conservacionistas, erosão, práticas conservacionistas. Inventário Florestal. Manejo Florestal. Implantação, condução e 
manejo de povoamentos florestais: viveiros florestais; preparo da área e plantio, espaçamento, adubação, desbaste, 
limpeza, desrama. Indústria e tecnologia da madeira: planejamento e serraria, maximização do aproveitamento, 
utilização de madeira serrada, classificação de madeira, industrialização de madeira laminada e compensada, 
industrialização de madeira aglomerada. Legislação: Constituição Federal e o Meio Ambiente. Código Florestal. 
Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei de Proteção à Fauna. Lei dos Crimes 
Ambientais. Código Estadual de Meio Ambiente. Política Estadual de Recursos Hídricos. Lei Orgânica do Município de 
Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 204; Art. 225). 
 

FARMACÊUTICO  



 

 

Gerenciamento e organização de farmácia e almoxarifado; avaliação da área física e condições adequadas de 
armazenamento; controle de estoque de materiais e medicamentos; vigilância sanitária e epidemiológica; assistência 
farmacêutica e seu financiamento no SUS; atenção farmacêutica; política nacional de medicamentos e de assistência 
farmacêutica; política nacional de práticas integrativas e complementares; farmacologia básica e clínica; legislação 
farmacêutica e ética profissional; Farmacocinética; Farmacoterapia; Controle de qualidade de medicamentos; 
Bioquímica geral; Microbiologia; Homeopatia; Fitoterapia; Legislação sanitária e farmacêutica; Administração e 
economia farmacêutica; Farmacovigilância; Boas práticas de fabricação e controle; Boas Práticas de armazenamento 
e distribuição; RDC 20 de 05 de maio de 2011 e atualizações; Portaria 344 de 12 de maio de 1998 e atualizações. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações 
(Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

FISCAL 

Lei Municipal nº 773/1990 e alterações - Estabelece o Código Tributário do Município de Restinga Seca/RS. Lei 
Municipal nº 784/1990 e alterações - Código de Posturas do Município de Restinga Seca/RS. Lei Municipal nº 
2.655/2010 e alterações - Código de Obras do Município de Restinga Seca/RS. Lei Municipal nº 2.730/2011 - 
Procedimentos fiscais para o Código de Obras e Edificações de Restinga Seca/RS. Lei Orgânica do Município de 
Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 
145 a 181. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA 

Endemias e epidemias; Epidemiologia. Noções básicas das seguintes endemias: a) Dengue, b) Esquistossomose, c) 
Leishmaniose, d) Leptospirose, e) Doença de chagas, dentre outras. Prevenção primária das endemias acima citadas; 
Classificação dos agentes transmissores e causadores das endemias acima citadas; Combate aos agentes 
transmissores das endemias acima citadas. Noções sobre Saneamento; Combate à poluição; Saneamento do meio; 
Saúde Pública: Conceito. Objetivos. Epidemiologia geral: processo de saúde/doença. Frequência e distribuição das 
principais doenças na população brasileira. Medidas gerais de profilaxia, controle, eliminação e erradicação das 
doenças. Vigilância Sanitária: Conceitos. Áreas de Abrangência. Instrumentos de ação de Vigilância Sanitária. 
Fiscalização de locais públicos e particulares quanto aos aspectos de higiene nos alimentos, bebidas e instalações 
físicas. Manipulação dos alimentos, embalagens e rotulagens, armazenamento e transporte do produto final. 
Abastecimento de água potável, destino dos resíduos e controle de pragas. Higienização e limpeza de máquinas e 
equipamentos. Lixo: separação, reciclagem, destino; RDC 216/04 da ANVISA; Portaria 326/97 da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica do Município de Restinga 
Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia em: pneumologia, geriatria, cardiologia, traumato-ortopedia, pediatria e neurologia. Conhecimentos de 
anatomia e fisiologia dos sistemas: cardiovascular, respiratório, neurológico, renal e endócrino. Conhecimentos de 
clínica relacionados às patologias cardiorrespiratórias, neurológicas, pediátricas, geriátricas e traumato-ortopédicas. 
Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei 
Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga 
Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 
de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios 



 

 

Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 
18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

MECÂNICO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS  

Conhecimentos e utilização adequada das ferramentas; Conhecimentos da norma de segurança; Explosão; Óleos e 
lubrificantes; Motor; Transmissão; Suspensão; Ignição; Arrefecimento; Peças de reposição; Sistemas de medidas 
utilizadas para as peças, roscas e parafusos; Conhecimentos básicos da função. Lei Orgânica do Município de 
Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

MÉDICO – CLÍNICO GERAL 

Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: 
reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, 
respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, 
dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. Anatomia, Atendimento e Intervenções em 
Acidentes com Múltiplas Vítimas e Catástrofes, Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, Urgências 
Psiquiátricas, Intervenção nas Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, Linguagem de Radio, 
Radiocomunicação; Manuseio de Aparelhos de Informática, Manuseio de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor 
Cardíaco, Intervenções em todos os tipos de traumas. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei 
Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário 
dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio 
de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 

Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. 
Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade fisiológica e patológica. 
Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças sexualmente 
transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos inflamatórios dos 
genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia da infância e 
da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. 
Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e 
trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do 
desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados hiperandrogênicos. Estados 
hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. 
Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do 
Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia 
obstétrica. Relações Útero-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. Aspectos 
psicológicos do ciclo gravídico- puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. 
Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do 
parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo grávido-puerperal. 
Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia. Deslocamento prematuro de placenta. Rotura uterina. 
Patologias do sistema amniótico. Gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica Perinatal. 
Distocias. Acidentes e complicações de parto.Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos 
maternos e fetais. Aspectos Médicos-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade 
perinatal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e 
terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de 
membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Código de Ética do 
Profissional. Relação médico-paciente. Cuidados preventivos de saúde. Epidemiologia, história natural e prevenção 
de doenças. Ênfase em saúde coletiva. Doenças de notificação compulsória. Preenchimento de Declaração de Óbito. 
Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico 



 

 

Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações 
(Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República 
Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da 
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

MÉDICO NEURO-PEDIATRA 

Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor do lactente. Transtornos neurológicos neonatais. Recem nato 
hipotônico. Convulsões neonatais. Crises convulsivas ocasionais e circunstanciais. Estado de mal convulsivo. 
Síndromes epilépticas e drogas anticonvulsivantes. Cefaléias. Infecção e parasitoses do sistema nervoso. Erros inatos 
do metabolismo. Coréias. Enfermidades neuro vasculares. Encefalopatias crônicas não progressivas. Má formações 
congênitas do SNC. Tumores intra cranianos. Manifestações neurológicas das doenças sistêmicas. Disfunção 
cerebral mínima. Deficiência mental. Paralisia cerebral infantil. Hidrocefalia e craniossinostose. Hipertensão 
intracraniana. Traumatismo craniano. Coma na infância. Condução e tratamento de casos de distúrbios paroxísticos 
de origem não epilética, de origem motora e de sono. Ética profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

MÉDICO PSIQUIATRA 

Alcoolismo: conceito e quadros clínicos. Demências: conceito, classificação, quadros clínicos. Esquizofrenias: 
conceito, classificação e tratamentos. Aspectos psiquiátricos das epilepsias, manifestações principais, tratamentos. 
Psicose maníaco-depressiva: conceito, classificação e tratamento. Neuroses: histórico, conceito, classificação e 
tratamento. Toxicomanias: conceito, conduta terapêutica. Personalidade: conceitos, desenvolvimento. Terapêutica 
psiquiátrica: psicofarmacoterapia – classificação e indicações principais. Convulsoterapia: principais tipos e indicações 
na atualidade. Psicoterapias: conceito, histórico, tipos e formas, indicações principais. Oligofrenias: conceito, 
classificação e conduta. Personalidade psicopática: conceito, abordagem terapêutica. Psiquiatria Social e Saúde 
Mental. História da Psiquiatria. Principais evoluções modernas na consideração da doença mental. Psiquiatria 
Forense. Política da Saúde Mental. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Ações de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). Agravos à saúde provocados por alimentos 
(intoxicações e infecções). Bioestatística. Clínica médico-cirúrgica veterinária. Doenças infecto-contagiosas dos 
animais domésticos. Epidemiologia e saúde pública veterinária. Farmacologia e terapêutica médico-veterinária. 
Higiene e higienização de estabelecimentos e de alimentos. Fisiologia dos animais domésticos. Inspeção e tecnologia 
de produtos de origem animal. Legislações sanitárias (federal e estadual/SP). Manejo de animais de pequeno e médio 
portes. Medidas de controle urbano de animais de fauna Sinantrópica. Medidas de controle urbano de animais 
domésticos. Microbiologia e imunologia. Nutrição animal. Parasitologia médico-veterinária. Patologia médico-
veterinária. Reprodução e fisiologia da reprodução animal. Toxicologia. Zoonoses. Zootecnia. Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

MOTORISTA CATEGORIA “D” e “E” - OPERADOR DE MÁQUINA S  



 

 

Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e conduta; 
Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de Autos; Código de 
Trânsito Brasileiro e seus anexos. Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria 
MS 2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veículo e suas utilidades; 
Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis com a categoria 
exigida; Manobras internas e externas; Conhecimento e uso dos instrumentos do painel de comando e outros 
disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei 
Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga 
Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 
de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios 
Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 
18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

NUTRICIONISTA 

Segurança alimentar e nutricional de indivíduos e coletividades. Ciência dos alimentos: composição e bioquímica dos 
alimentos, técnica dietética. Nutrição Humana: digestão e metabolismo protéico, energético e de micronutrientes. 
Avaliação e diagnóstico do estado nutricional. Educação alimentar e nutricional. Prescrição dietética e terapia 
nutricional nas doenças crônicas não transmissíveis. Atenção alimentar e nutricional para indivíduos sadios e 
enfermos nos diferentes ciclos da vida. Higiene e inspeção de alimentos. Planejamento e gerenciamento em serviços 
de alimentação e nutrição. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica do Município de 
Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Administração Pública. Princípios e Poderes da Administração Pública. Atos Administrativos. Licitações. Contratos 
Administrativos. Serviços Públicos. Servidores Públicos. Responsabilidade Civil da Administração. Redação Oficial: 
princípios, características e qualidades, linguagem, digitação qualitativa - normas e recomendações, formas e 
pronomes de tratamento, fechos, identificação do signatário, expressões e vocábulos latinos de uso frequente, 
elementos de ortografia e gramática, padrão ofício, fax, correio eletrônico, documentos (conceitos e definições, 
generalidades, tipos, partes, apresentação, forma e estrutura, padronização, diagramação). Cuidados com o ambiente 
de trabalho, noções de segurança do trabalho e noções de higiene do/no local de trabalho.  Legislação: Lei Orgânica 
do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações. 
Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. Constituição da República Federativa do 
Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

ORIENTADOR SOCIAL (EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA) 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) - Decreto nº 6.214/2007 e Decreto nº 6.564/2008; Lei Federal nº. 
8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 
8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma 
Operacional Básica (NOB/SUAS); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB/RH); Orientações técnicas do 
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; Orientações técnicas do CREAS - Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social; Programa Bolsa Família - Lei Federal nº. 10.836/2004; Lei Federal nº. 
8.842/1994 e Decreto Federal nº. 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Plano Nacional de Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS); Serviços de assistência social conforme Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 
(Resolução- CNAS nº 109/2009); Reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – Resolução 
CNAS nº 01/2013; Orientações técnicas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas; 
Resolução nº 9/2014 – Atribuições do Orientador Social; Postura ética do orientador social; Conhecimentos inerentes 
a função observando-se a prática do dia-a-dia. Gestão social das Políticas Públicas: elaboração, implementação, 



 

 

monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais; Trabalho com grupos, em redes e com famílias; Lei 
Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário 
dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio 
de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROCURADOR JURÍDICO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito: Classificação e Interpretação das normas Constitucionais, A 
ordem constitucional vigente, Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas, Princípios 
fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos 
sociais da nacionalidade e direitos políticos. Organização Política-Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados 
Federais e Município. A Administração Pública na Constituição Federal, Organização do Poder Judiciário, Legislativo 
e Executivo na Constituição Federal, Funções essenciais á Justiça, Princípios gerais da atividade econômica, Política 
Urbana, Seguridade Social: previdência social, saúde e assistência social, educação, cultura e desporto, meio 
ambiente, criança, adolescente e idoso. 
DIREITO CIVIL: Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas, Personalidade e capacidade jurídica, Domicilio. 
Bens: Conceito e Classificações, Fatos, Atos e Negocio Jurídico, Modalidade, Defeitos, Formas e Nulidade. O Direito 
Adquirido, Posse, Conceito, Classificação, Aquisição, Efeitos e Perda. Propriedade: Conceito, Aquisição, Efeitos e 
Perda. Direitos de vizinhança, Condomínio geral e Condomínio Edifício, Superfície Servidões, Usufruto, Habilitação, 
Direitos do promitente Comprador, Penhor, Hipoteca e Anticrese. Obrigações, modalidades, transmissões, 
adimplemento, extinção e inadimplemento. Contrato: Compra e Venda, Troca ou Permuta, Doação, Locação, 
Comodato, Mútuo, Prestação de serviço, Empreitada, Mandato e Fiança. Atos unilaterais, Responsabilidade Civil. 
Sucessões: sucessão legítima e sucessão testamentária. 
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Publica: Conceito e Característica Administração Direta e Indireta. 
Regime Jurídico-Administrativo: Princípios da administração pública, prerrogativa e sujeições. Poder normativo, Poder 
disciplinar, Poder hierárquico e Poder de policia. Atos administrativos, Conceitos, Atribuídos, Elementos, Classificação 
e Extinção. Discricionariedade vinculação. Processo administrativo no Código Brasileiro de Trânsito. Contrato 
administrativo: Conceito, Peculiaridade, Alteração, Interpretação, Formalização, Execução e Inexecução. Modalidade 
de contratos administrativos. Contrato de gestação, Convênios e Consórcios. A teoria da imprevisão e seus reflexos 
nos contratos administrativos, Licitação: Conceitos, Princípios, Modalidades e Procedimentos (Lei 8.666 de 21.06.93 e 
suas alterações posteriores). Servidores Públicos: Conceitos, Classificações, Provimento, Vacância, 
Responsabilidade regime previdenciário, Responsabilidade do Estado, Bens Públicos, Controle da Administração 
Pública. 
DIREITO TRIBUTÁRIO: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, Normas gerais de direito tributário. Norma 
tributaria: Vigência, Aplicação. Obrigação Tributaria: Conceito e Fato Gerador, Sujeito ativo e passivo. Obrigações 
principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, extinção e exclusão. 
Responsabilidade tributaria. O sistema tributário nacional: tributos federais, estatais e municipais. Administração 
tributaria, repartição das receitas tributárias. 
DIREITO DO TRABALHO: Contrato individual de trabalho: Conceitos, Requisitos, Classificação e Alteração, Salário, 
Remuneração, Estabilidade, Indenização, Fundo de garantia, Reintegração e Readmissão, Férias, Aviso prévio, 13° 
salário, Salário mínimo. Extinção do contrato de trabalho, Rescisão: Justas causas, Despedidas indiretas inquérito 
para apuração de faltas, Representação Sindical. O direito de grave e suas implicações no serviço público. CLT. 
DIREITO PROCESSUAL: Estrutura do Código Processo Civil, Processo de Conhecimento, Jurisdição e Ação. Partes 
e Procuradores. Atos processuais, suspensão e extinção do processo. Antecipação de tutela. Procedimento sumário. 
Procedimento Ordinário. Recursos. Processo de Execução: disposições gerais, espécie, suspensão e extinção, 
execução fiscal, execução de pré-executividade. Processo cautelar: disposições grais, arresto, seqüestro, busca e 
apreensão, exibição, Produção antecipada de provas e atentado, Procedimento especial: Ações possessórias, Ação 
de Nunciação de Obras Nova, Ação de Usurpação, Inventario e Partilha, Embargos de Terceiros e Ação de 
Desapropriação. Procedimento das ações constitucionais: Ação Popular, mandado de segurança e ação civil publica. 
Processo penal: inquérito policial, instrução criminal nos crimes contra a Administração Publica e comunicabilidade de 
instancia. Organização da Justiça do Trabalho. Graus de Jurisdição. Reclamação trabalhista: Rito Processual, 
Conciliação e Julgamento. Recursos na Justiça do trabalho. 
DIREITO FINANCEIRO: Normas gerais de Direito Financeiro. Receita Despesa Publica. Orçamento. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações 
(Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 



 

 

Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Tributação e Orçamento, Da Ordem Econômica e Financeira - Art. 
145 a 181. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

PSICÓLOGO 

PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção memória, motivação, pensamento e 
linguagem.  PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; entrevista inicial e de devolução; testes psicológicos. 
PSICOPATOLOGIA: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. ENTREVISTA: enquadramento, estágios e 
encerramento. A entrevista com a criança. SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE MENTAL: Conceito de saúde e doença; 
medida das doenças - morbidade e mortalidade; conceito de anormal, normal e causa; saúde mental e medicina 
preventiva. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL. Principais aspectos das teorias de Vygotsky e Piaget. 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/90. CID – 10; DSM IV. Ética e Legislação profissional. Lei 
8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações 
(Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PSICOPEDAGOGO 

Psicopedagogia: conceitos, fundamentos, objeto e caráter interdisciplinar; Aprendizagem: dificuldades, problemas, 
distúrbios e fracasso escolar; O papel do psicopedagogo na escola e na clínica; Diagnóstico e intervenção em 
psicopedagogia; A psicologia do desenvolvimento intelectual e afetivo - Piaget e Vygotsky. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. A nova LDB – Lei 9394/96. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 
001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei 
Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 
1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais 
- Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 
a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

SECRETÁRIO DE ESCOLA 

Orientações sobre os indicativos e rotinas dos serviços de secretaria. Redação oficial: correspondência oficial, 
abreviações, formas de tratamento, expressões e vocábulos latinos de uso frequente nas comunicações 
administrativas, documentos e/ou modelos utilizados. Legislação: Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. 
Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de 
Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 
8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: 
(Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização 
do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 
193 a 232). 
 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Procedimentos básicos da enfermagem. Técnicas, Tipos de Curativos, Administração de medicamentos (diluição, 
dosagem, vias e efeitos colaterais). Medidas de controle das doenças transmissíveis; doenças transmissíveis não 
imunizáveis e parasitárias. Doenças sexualmente transmissíveis. Doenças transmissíveis imunizáveis. Imunização: 
Conceito, tipos, principais vacinas e soros utilizados (indicação, contra indicações, doses, vias de administração, 
efeitos colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Esterilização: conceito, método de esterilização. 
Assistência de enfermagem à mulher no pré-natal. Assistência de enfermagem à criança: No controle das doenças 
diarréicas, no controle das infecções respiratórias agudas, no controle das verminoses. Assistência de enfermagem 
ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência de enfermagem das patologias: hipertensão 
arterial, pneumonias, hemorragia digestiva, diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, traumatismos (distenção, 
entorços e fraturas). Primeiros Socorros. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação profissional. Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 



 

 

Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

TÉCNICO EM FARMÁCIA 

Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90 de 28/12/1990. Preparo de drogas de acordo com fórmulas pré-estabelecidas ou 
necessidades urgentes. Acondicionamento e dispensação de medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de 
compras. Princípio ativo das drogas: atuação das drogas no organismo, indicações e contra indicações. Posologia. 
Efeitos colaterais. Farmácia ambulatorial e hospitalar: dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e 
conservação de medicamentos. Comissões hospitalares. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções 
básicas de farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários aparelhos e de 
psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas. Formas farmacêuticas. Cálculos em 
farmácia. Nomenclatura de fármacos. Preparo de soluções não estéreis e estéreis. Controle de qualidade. Testes 
biológicos. Testes físicos. Métodos físicos e métodos químicos. Legislação farmacêutica. Lei Orgânica do Município 
de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos 
do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Conceitos básicos de informática. Arquitetura de Computadores. Sistemas Operacionais Windows Linux: Instalação, 
Manutenção e Configuração. Montagem e manutenção de computadores. Instalação e configuração de impressoras. 
Algoritmos, lógica de programação, programação orientada a objetos. Projetos da Web Sites, Linguagem HTML. 
Projetos de Software e Interface. Redes de computadores: implementação e manutenção, Arquitetura de redes, 
Cabeamento estruturado. Bancos de dados: Diagrama Entidade-Relacionamento, Linguagem AQL. Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

TELEFONISTA 

Comunicação oral e escrita : atendimento ao público, relações humanas, comunicação, comunicações 
organizacionais, eficácia nas comunicações administrativas, atendimento telefônico, formulários, serviços da empresa 
brasileira de telégrafos, fraseologia adequada, formas de tratamento básicas. Atividades:  organização do trabalho, 
apresentação pessoal, utilização de fax e secretária eletrônica, utilização e conservação do equipamento telefônico, 
serviços de telecomunicações, uso e manuseio da lista telefônica, numeração telefônica, procedimentos para efetuar 
ligações. Portabilidade Numérica. Telefones de utilidade pública. Ergonomia:  postura e movimento, fatores 
ambientais, organização e higiene do/no local de trabalho, informação e operação. Legislação:  Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 204). 
 

PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da 
República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Citologia: A química da célula: substâncias orgânicas e inorgânicas – papel biológico e 
importância na preservação da vida; A vida nas células: membrana celular, citoplasma e núcleo (divisão celular); 
Metabolismo celular: energia e controle. Histologia: Animal e vegetal. Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais): 
Nutrição e digestão; Respiração; Circulação; Excreção; Sistemas integradores: glândulas endócrinas e sistema 
nervoso; Órgãos dos sentidos. A continuidade da vida: Formas de reprodução e fecundação; Reprodução humana, 



 

 

métodos anticoncepcionais, DST e AIDS; Intervenções humanas na área da reprodução: bebê de proveta, clonagem. 
A diversidade dos seres vivos: Classificação dos seres vivos; Características gerais dos vírus, bactérias, protozoários, 
fungos e algas; Importância ecológica e econômica das bactérias, algas e fungos; Características gerais, anatomia e 
fisiologia comparadas dos metazoários; Doenças de alta incidência ou de surtos epidêmicos causadas por vírus, 
bactérias, helmintos e protozoários; Características morfológicas, fisiológicas e adaptativas das plantas. 
Hereditariedade: Composição, estrutura, duplicação e importância do estudo do DNA; Código genético e mutação; 
Leis de Mendel; Grupos sanguíneos: sistema ABO (Alelos múltiplos) e Fator Rh; Heranças autossômicas e ligadas ao 
sexo. Evolução: Origem da vida; Teoria e evidências da evolução; Mecanismos de especiação. Ecologia: Habitat e 
nicho ecológico: Cadeias e teias alimentares; Ciclos biogeoquímicos (água, carbono e nitrogênio); Relações entre os 
seres vivos. Adaptações morfológicas e fisiológicas; Ecossistemas brasileiros; Interferência do homem no ambiente: 
poluição da água, do ar e do solo. Noções de Química: Importância da química em nossa vida; Propriedades da 
matéria; Estados físicos e mudanças de estado físico da matéria; Elementos químicos: Nomenclatura dos elementos 
químicos principais; Substâncias puras simples e compostas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Métodos de 
separação. Estrutura atômica da matéria – constituição dos átomos. Ligações químicas iônicas e covalentes. Reações 
químicas: equações químicas – balanceamento e classificação. Funções químicas: distinção entre ácidos, bases, 
óxidos e sais. Termoquímica: Calor e temperatura: conceito e diferenciação; Transmissão de calor: condução, 
convecção e radiação; Produção de energia pela queima de combustíveis fósseis e álcool. Impactos sobre o meio 
ambiente. Noções de Física: Óptica: Propagação, refração e reflexão da luz; Cor de um objeto; Olho humano: 
alterações que levam à miopia e hipermetropia; Lentes: aplicação. Relação trabalho-energia. Energia cinética e 
potencial. Eletricidade: A formação de raios e relâmpagos na atmosfera; Circuito elétrico simples. Corrente elétrica; 
Cuidados com a eletricidade; O movimento e suas causas: Influência do referencial na velocidade e trajetória; 
Movimentos sem aceleração e com aceleração constante: interpretação de gráficos. Relação entre força, massa e 
aceleração. Forças de ação e reação. Som: qualidades fisiológicas do som. Consequências da poluição sonora. 
Nosso planeta: Regiões e estrutura da Terra. Composição da crosta terrestre. Solo: Formação, componentes e tipos 
de solo. Doenças transmitidas através do solo. Fatores que prejudicam o solo. Erosão. Água: Composição, estados 
físicos e mudanças de estado físico. Propriedades da água: pressão, princípio dos vasos comunicantes, flutuação de 
objetos na água e dissolução de substâncias. Doenças transmitidas através da água. Ar: Atmosfera. Propriedades e 
componentes do ar. Pressão atmosférica. Doenças transmitidas através do ar. Lei Orgânica do Município de Restinga 
Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da 
República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Arte: Origem, características; principais obras e artistas dos estilos da arte: renascentista, 
barroco, impressionista, expressionista e da arte brasileira (século XIX, moderna e contemporânea). Modalidades 
Artísticas - Desenho/Pintura: composição plástica e seus elementos, estudo das cores. Noções Geométricas: ponto, 
linha, reta, plano; figuras geométricas: triângulo, quadrilátero e polígonos. Lei Orgânica do Município de Restinga 
Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Educação Especial no Sistema Educacional Brasileiro. Educação inclusiva no Brasil. Avaliação em Educação 
Especial. Desafios e Paradigmas da Inclusão escolar. A pessoa com deficiência na sociedade. Conhecimento e 
habilidades no uso de linguagens e equipamentos específicos para cada uma das deficiências, transtornos do 
espectro autista, superdotação ou altas habilidades. A Educação Especial no contexto da inclusão social. Legislações 
da Educação Especial e da Inclusão escolar. Necessidades Educacionais Especiais temporárias e permanentes: 
deficiências físicas, mentais, visuais e auditivas, condutas típicas de síndromes, quadros neurológicos, psicológicos 
graves e psiquiátricos, altas habilidades/superdotação. Flexibilizações e adaptações curriculares, para o atendimento 
às necessidades educacionais especiais. Natureza e função dos serviços e apoios especializados. Inteligências 



 

 

Múltiplas. Dificuldades e distúrbios de aprendizagem. A evolução da Aprendizagem e no Processo de Ensino e 
Aprendizagem. Características Individuais e Condições de Aprendizagem. Práticas educacionais inclusivas. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Inclusão escolar de alunos com deficiência: 
expectativas docentes e implicações pedagógicas. Considerações contextuais e sistêmicas para a educação 
inclusiva. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Leis e Decretos da 
Educação Especial. Concepção de Educação Especial e de Inclusão. Ética e Inclusão. Comunidade Escolar e a 
Política de Inclusão. Construção de Espaços Inclusivos. Redes de Apoio à Educação Inclusiva. Referencial Curricular 
Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 
9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. 
Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico 
Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações 
(Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República 
Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e 
Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da 
Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Métodos e técnicas da Educação Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem 
social. Educação Física e contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, 
Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Desportos: 
técnicas fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Fisiologia do exercício. Educação 
Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação Física no Brasil; 
Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação 
Física: Atletismo; Basquetebol; Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; 
Corporeidade; Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da 
aprendizagem; Psicologia do esporte; Avaliação em Educação Física; Metabolismo no exercício; Respostas 
Cardiorrespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e atividade física. Planejamento do ensino de 
Educação Física: Concepções; Objetivos; Conteúdos. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares 
Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Lei Orgânica do Município de 
Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do 
Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei 
Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas 
Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; 
Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da 
Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SÉRIES INICIAIS 

Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento 
histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos 
institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto político-
pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da concepção do 
projeto político-pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 
Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. Bases 
psicológicas da aprendizagem. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e 
alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 
2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 
Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 
1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 
Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE GEOGRAFIA 

Teoria e métodos da Geografia. Categorias de análise geográfica – Métodos e interpretação geográfica. Evolução do 
pensamento geográfico. Cartografia – A aquisição das relações espaciais e o desenvolvimento do raciocínio 
geográfico. As habilidades básicas do raciocínio geográfico: localização, orientação e representação espacial. As 



 

 

linguagens da interpretação geográfica.  Os grandes conjuntos paisagísticos do globo terrestre – Os elementos 
naturais na estruturação da paisagem. Relação sociedade/natureza e problemas ambientais.  Produção e 
organização do espaço – População: crescimento e mobilidade espacial. Os recursos minerais e a economia. 
Recursos energéticos e recursos hídricos. Produção e organização do espaço urbano-industrial. O espaço agrário. O 
espaço da circulação e das redes. Espaço, tecnologia e globalização. Espaço, território e poder.  Espaço brasileiro – 
Características da natureza e da sociedade. As disparidades regionais. O Brasil no contexto mundial. Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, 
LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental 
de 9 anos. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime 
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Introdução aos Estudos Históricos: conceitos e importância da História; fontes historiográficas; trabalho do historiador; 
patrimônio histórico cultural; memória; trabalho do historiador; sujeitos; tendências historiográficas; filosofia da história; 
periodizações e perspectivas. História Antiga: Antiguidade Oriental e Ocidental (Civilizações Africanas, Euroasiáticas 
e Americanas). História Medieval: Alta e Baixa Idade Média. História Moderna: Formação do estado nacional e o 
expansionismo marítimo europeu; O absolutismo monárquico e o mercantilismo; O Renascimento; A Reforma e a 
Contra-Reforma; O iluminismo; As revoluções burguesas: Revolução Inglesa, Independência dos EUA, Revolução 
Francesa e Revolução Industrial e suas implicações no mundo, mercado do trabalho e nas tecnologias; História 
Contemporânea (pós-modernidade): Processo de Independência da América; Os EUA no século XIX: Doutrina 
Monroe, expansionismo territorial e Guerra de Secessão; Revoluções de 1848 na Europa: Primavera dos Povos e 
Internacionais trabalhistas; Imperialismo nos Contextos afroasiático e americano; Primeira Guerra Mundial; Revolução 
Russa e seus ecos no contexto mundial; Período entre-guerras; Segunda Guerra Mundial; Guerra Fria; A crise do 
Socialismo e a desintegração do leste europeu; As ditaduras militares da América Latina (século XX); Atualidades e 
perspectivas históricas; História das Américas: Da América pré-colombiana: os Maias, Incas, Astecas e outros povos 
indígenas até os dias atuais; Processos de escravização, resistências e libertação dos povos indígenas e negros no 
contexto americano. História do Brasil: Do Brasil pré-cabralino aos dias atuais (pré-colonial, colonial, império e 
república); Antecedentes, escravidão, resistência e cultura dos povos indígenas e dos afrodescendentes no Brasil. 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da 
República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 anos. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações 
(Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESPANHOLA 

Acentuación. Adverbio. Artículo. Colocación pronominal. Complemento Directo e Indirecto. Comprensión e 
Interpretación de texto. Conjunción. Demostrativo. El español y sus variedades. Expresiones idiomáticas. Falsos 
amigos. Fonética y Fonología. Nombre. Numerales. Ortografía. Posesivo. Preposición. Verbo: conjugación, tiempos y 
modos. Vocabulario. Adquisición/Aprendizaje de segundas lenguas y lengua extranjera. Los métodos de Enseñanza y 
Aprendizaje. Análisis contrastivo. Análisis de errores. Interlengua. Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Lei Orgânica do 
Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime Jurídico Estatutário dos 
Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de 
Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da República Federativa do Brasil 
com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. Da Organização dos 
Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
  



 

 

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA 

Nouns: Singular and Plural; Compound; Genitive; Countable and Uncountable. Articles: A/An and The; Use and 
Omission. Quantity: Some; Any; (Too/Very/So) Much; (So/Too) Many; A lot of; (A) Little; (A) Few; No; None; All; 
Everybody/thing; Whole; Both; Either; Neither; Enough. Pronouns: Personal; Possessives Adjectives and Pronouns; 
Reflexive; Some/Anything; Some/Anybody. Adjectives: Form; Position; Order; Comparative and Superlative; As…as. 
Verbs: Affirmative, Interrogative and Negative Forms; Verbal tenses: Simple and Compound/The Present, the Past, the 
Future; Modals ; Auxiliary Verbs ; -ing Form and Infinitive; Imperative Mood; Yes/No Questions; Wh-questions; Passive 
Voice. Adverbs: Form; Meaning; Manner; Place; Time; Degree; Frequency; Probability. Prepositions: Meaning; Form; 
Positions; Place; Movement; Time; Means of Transport. Linking Words/Conjunctions: Time; Contrast; Reason and 
Result; Purpose. Relative Clauses.  If-clauses.  Phrasal Verbs. Reported Speech. Word-Formation. Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, 
LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental 
de 9 anos. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime 
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução - problemas 
de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1ºgrau - função 
constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - 
operações; Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e 
volume. Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o ensino fundamental de 9 anos. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e 
alterações (Regime Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 
2.351/2007 e alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 
Constituição da República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 
1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; 
Art. 34 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
 

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e 
formação de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego – flexão de gênero, 
número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, 
flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e emprego – numeral: tipos e emprego - pronomes: conceito, 
classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - 
complementos verbais e nominais – vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância 
verbal e nominal - regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - 
crase - Derivação prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de 
linguagem - figuras de palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem. Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, 
LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental 
de 9 anos. Lei Orgânica do Município de Restinga Seca/RS. Lei Complementar 001/2007 e alterações (Regime 
Jurídico Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Restinga Seca). Lei Municipal nº 2.351/2007 e 
alterações (Regime Próprio de Previdência Social). Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992. Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais: (Dos Princípios Fundamentais - Art. 1º ao 4º. Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 13; Da Organização do Estado - Art. 18 e 19; Art. 29 a 31; Art. 34 a 41. 
Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 69. Da Ordem Social - Art. 193 a 232). 
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ANEXO II - DESCRIÇÕES DOS CARGOS 

 
 
AGENTE DE CONTROLE INTERNO 
Descrição sintética:  Exercer o controle, através dos diversos níveis de chefia dos sistemas administrativos, 
objetivando promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, 
legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência na administração dos recursos e bens públicos. 
Descrição analítica:  Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e do orçamento do Município; analisar quanto à legalidade, resultados, eficácia e eficiência, a gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial e a aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado; 
exercer controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres do município; requisitar documentos e 
proceder aos demais atos necessários ao efetivo exercício das suas atividades; cientificar as autoridades 
responsáveis quando constatadas irregularidades ou ilegalidades na administração municipal; executar outras 
atividades afins. 
 
ANALISTA AMBIENTAL 
Descrição sintética:  Definir e analisar os estudos, laudos e documentos necessários ao procedimento de 
licenciamento ambiental e emitir parecer técnico ambiental. 
Descrição analítica: Definir e analisar os estudos, laudos e documentos necessários ao procedimento de 
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que foram 
delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênios, emitindo parecer técnico ambiental (PTA) quando da 
análise do procedimentos de licenciamento; observar as normas e regulamentos legais necessárias a todas as etapas 
do licenciamento ambiental, definindo critérios de exigibilidade, detalhamentos e complementação das atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais; definir os estudos ambientais 
necessários ao processo de licenciamento ambiental; solicitar esclarecimentos e complementação de documentação 
quando necessário; exigir estudo de impacto ambiental das atividades e empreendimentos que sejam consideradas 
efetivas ou potencialmente causadoras de degradação ambiental nos termos das normas e regulamentos vigentes; 
estabelecer procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto 
ambiental, com aprovação do Conselho de Meio Ambiente; cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais do 
Município, Estado e União que disciplinem a matéria ambiental; orientar, coordenar e controlar o procedimento do 
licenciamento ambiental; emitir licenças e autorizações ambientais; exercer atribuições relativas ao cargo com zelo, 
cumprindo e fazendo cumprir as disposição legais pertinentes; prestar assessoramento sobre assuntos de sua 
competência; comunicar a autoridade competente quando da emissão de auto de infração referentes a 
irregularidades por infringência às normas ambientais; desempenhar outras atribuições compatíveis com sua 
especialização profissional; desenvolver procedimentos para a regularização de empreendimentos passíveis de 
licenciamento de forma sucessiva ou isolada, de acordo com a natureza, característica e fase do empreendimento ou 
atividade; orientar as equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; promover a 
educação ambiental; executar tarefas e atividades afins. 
 
ARQUITETO 
Descrição sintética:  Compreende a execução de atividades específicas relativas à profissão de arquiteto. 
Descrição analítica:  Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo 
materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações; fiscalizar e executar obras e 
serviços; desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica e ambiental; demais atividades relativas à 
profissão. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Descrição sintética:  Atuar na elaboração, coordenação, orientação, execução, avaliação, pesquisa, prestar 
assessoria, consultoria e encaminhamento afins bem como administrar benefício em serviços sociais. 
Descrição analítica:  Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos e projetos na 
área de assistência social; planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidades de atendimento social; 
prestar assessoria e consultoria a todos os órgãos da administração pública municipal em matéria de serviço social; 
realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social; dirigir 
e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em serviço social no Município; coordenar 
seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social no Município; realizar 
outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 



 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Descrição sintética:  Executar trabalhos administrativos e de digitação, aplicando a legislação pertinente aos 
serviços municipais. 
Descrição analítica:  Redigir e digitar expedientes administrativos, tais como: memorandos, ofícios, informativos e 
relatórios; secretariar reuniões e lavrar atas; efetuar registros e cálculos relativos às áreas tributária, patrimonial, 
financeira, de pessoal e outras; elaborar e manter atualizados fichários e arquivos manuais; consultar e atualizar 
arquivos informatizados de dados cadastrais através de terminais eletrônicos; operar com equipamentos 
eletroeletrônicos como microcomputadores e máquina calculadora; auxiliar na escrituração de livros contábeis; 
elaborar documentos referentes a assentamentos funcionais; proceder à classificação, separação e distribuição de 
expedientes; obter informações e fornecê-las aos interessados quando solicitados; auxiliar no trabalho de 
aperfeiçoamento e implantação de rotinas; realizar serviços de entrega e recebimento de documentos, mensagens, 
encomendas, correspondências; proceder à conferência dos serviços executados na área funcional; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua área de competência. 
 
AUXILIAR DE ESCOLA 
Descrição sintética:  Executar atividades de apoio ao professor, atendendo crianças da educação básica de acordo 
com suas necessidades. 
Descrição analítica:  Auxiliar o professor regente nas atividades pedagógicas; auxiliar as crianças na higiene pessoal 
(banho, troca de fraldas), sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela coordenação da escola; auxiliar 
na higienização das crianças visando a saúde e bem estar; colaborar com o professor na hora do repouso, 
organizando os colchonetes, lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças; zelar pela segurança e 
integridade das crianças que aguardam os pais após o horário de saída da escola; auxiliar na alimentação às 
crianças nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária e individualmente 
quando necessário; auxiliar o professor no registro das observações nas agendas das crianças; auxiliar nas 
atividades pedagógicas de acordo com a orientação do professor; organizar os objetos e roupas individuais das 
crianças; colaborar na promoção da acessibilidade e do atendimento às necessidades específicas dos alunos 
matriculados na modalidade de educação especial, no âmbito de acessibilidade às comunicações e da atenção aos 
cuidados pessoais de alimentação, higiene e locomoção, conforme Resolução do CME. 
 
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
Descrição sintética:  Auxiliar o profissional no consultório quanto ao atendimento dos usuários, como também 
desenvolver ações nos espaços da unidade de saúde e no domicílio/comunidade. 
Descrição analítica: Proceder à designação e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; realizar 
procedimentos educativos e preventivos nos usuários para atendimento clínico, como evidenciação de placa 
bacteriana, orientações à escovação com uso de fio dental sob acompanhamento do THD; preparar o instrumental e 
materiais para uso (sugador, espelho, sonda e demais materiais necessários para o trabalho); instrumentalizar o 
odontólogo ou THD durante a realização de procedimentos clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos 
equipamentos odontológicos; agendar e orientar o paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; 
acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal; 
realizar procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos 
fluorados na Unidade Básica de Saúde à Família e espaços sociais identificados; registrar no SIAB os procedimentos 
de sua competência realizados. 
 
BIBLIOTECÁRIO 
Descrição sintética:  Executar trabalhos especializados em bibliotecas. 
Descrição analítica: Organizar e administrar bibliotecas; registrar, classificar e catalogar material cultural, (livros, 
periódicos e folhetos), obter dados de obras bibliográficas; fazer pesquisas em catálogos; atender aos serviços de 
referência e tomar ou sugerir as medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento; ler e examinar livros e periódicos e 
recomendar sua aquisição; fazer o planejamento da difusão cultural na parte referente a serviços de bibliotecas; 
resumir artigos de interesse para os leitores; fazer sugestões sobre catalogação e circulação de livros; assistir aos 
leitores na escolha de livros, periódicos e na utilização de catálogo-dicionário; registrar a movimentação de livros, 
panfletos e periódicos; examinar as publicações oficiais e organizar fichários de leis ou outros atos governamentais; 
preparar livros e periódicos para encadernação; orientar o serviço de limpeza e conservação de livros; apreciar 
sugestões de leitores e interessados sobre aquisição de livros ou assinaturas de periódicos; fazer consultas sobre 
livros de interesse da biblioteca; executar tarefas afins. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Descrição sintética:  Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial e proceder à odontologia 
profilática. 



 

 

Descrição analítica : Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; 
realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 
01/96) e na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção 
básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentam problema complexos a outros 
níveis de assistência, assegurando seu acompanhamento; realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade 
dos diagnósticos efetuados; emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as 
ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo 
específico, de acordo com planejamento local; coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em 
saúde bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de 
saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; supervisionar o trabalho 
desenvolvido pelo Técnico em Higiene Dental (THD) e o Atendente de Consultório Dentário (ACD) e executar outras 
tarefas afins. 
 
CONTADOR 
Descrição sintética: Executar serviços contábeis e interpretar legislação referente a contabilidade pública. 
Descrição analítica:  Executar a escrituração analítica de atos ou fatos administrativos; escriturar contas correntes 
diversas; organizar boletins de receita e despesas; elaborar “slips” de caixa; escriturar, mecânica e manualmente, 
livros contábeis; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; conferir balancetes auxiliares e “slips” de 
arrecadação; extrair contas de devedores do Município; examinar processos de prestação de contas, conferir guias 
de juros de apólices da dívida pública; operar com máquinas de contabilidade em geral; examinar empenhos, 
verificando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos relativos a despesa; interpretar 
legislação referente a contabilidade pública; efetuar cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens 
móveis e imóveis; organizar relatórios relativos as atividades, transcrevendo dados estatísticos e emitindo pareceres; 
executar tarefas afins, inclusive as editadas no regulamento da profissão. 
 
ELETRICISTA 
Descrição sintética:  Montar e reparar instalações de baixa e alta tensão, em edifícios ou outros locais. 
Descrição analítica:  Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas, instalações e equipamentos 
elétricos; ajustar, reparar ou regular peças ou conjuntos elétricos assegurando o seu funcionamento regular e 
eficiente; fazer e consertar instalações elétricas em veículos automotores; instalar equipamentos de sonorização e 
iluminação; controlar a utilização do material sob sua responsabilidade; providenciar os materiais necessários à 
execução dos serviços; executar ligações provisórias ou definitivas de luz e força; executar reparo, substituição de 
tomadas, fios, lâmpadas, painéis e interruptores; executar o trabalho observando desenhos, esquemas, 
especificações e outras informações; colocar e fixar os quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas e 
interruptores; executar o corte, dobraduras e instalações de condutos isolantes e enfiação; testar as instalações 
executadas, fazendo-a funcionar em situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho 
executado; testar circuitos de instalação, utilizando aparelhos de comparação e verificação; realizar outras atividades 
correlatas. 
 
ENFERMEIRO 
Descrição sintética: Desenvolver processos em dois campos essenciais: na unidade de saúde, junto à equipe de 
profissionais, e na comunidade apoiando e supervisionando o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, bem 
como assistindo as pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. 
Descrição analítica : Fazer curativos, aplicar vacinas e injeções, responder pela observância médica, ministrar 
remédios, zelar pelo bem estar e segurança dos doentes, auxiliar os médicos, promover o abastecimento de material 
de enfermagem, realizar consulta de enfermagem, executar, no nível de sua competência, as ações de assistência 
básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao idoso e 
ao trabalhador; promover e executar ações de prevenção de câncer de mama e colo de útero; desenvolver ações de 
capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e técnicos de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas 
funções junto ao serviço de saúde; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a 
saúde e abordar os aspectos de educação sanitária; promover a qualidade e contribuir para o meio ambiente tornar-
se mais saudável; discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, 
enfatizando os direitos de saúde; coordenar o processo de programação e planejamento das ações e da organização 
de trabalhão da Unidade de Saúde da Família. 
 
ENGENHEIRO FLORESTAL 
Descrição sintética:  Planejar, supervisionar e executar atividades técnicas relativas ao cultivo, preservação, 
expansão e aproveitamento racional das reservas florestais e biológicas. 
Descrição analítica: Estudar e resolver problemas de plantio, transplante, poda, corte e derrubada de árvores em 



 

 

logradouros públicos, bem como ajardinamento e humanização das vias públicas, organizar e controlar o 
reflorestamento dos parques; levantar dados científicos ligados à conservação de vertentes, mananciais e cursos 
d'água considerados decisivos para os problemas ecológicos; identificar terrenos adequados à formação de áreas 
verdes; realizar estudos sobre a multiplicação de diferentes espécies de vegetais superiores e o respectivo cultivo, 
realizar a silvimetria e inventário florestal; fornecer dados científicos para a prática de silvicultura; promover a 
melhoria de áreas verdes e recursos naturais renováveis; apresentar relatórios periódicos; prestar assessoramento 
sobre assuntos de sua competência; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades 
próprias do cargo; realizar outras atribuições compatíveis com sua área de competência. 
 
FARMACÊUTICO 
Descrição sintética:  Preparar e controlar produtos farmacêuticos, segundo fórmulas estabelecidas, desenvolver 
estudos visando à padronização de medicamentos, bem como orientar as unidades de saúde municipais quanto ao 
uso, à diluição e à armazenagem de medicamentos. 
Descrição analítica: Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos como medição, pesagem e mistura, utilizando 
instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados; controlar 
entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua entrega e mapas, guias e livros, segundo receituário 
devidamente preenchido, para atender aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase 
de elaboração ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos para verificar a qualidade, teor, pureza e 
quantidade de cada elemento; realizar análises clínicas de exsudatos e transudatos, como sangue, urina, fezes e 
saliva, valendo-se de diversas técnicas específicas, para completar o diagnóstico de doenças; realizar estudos, 
análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e 
matérias-primas; proceder à análise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas de 
exsudatos e transudatos humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas ou outras necessárias 
para possibilitar a emissão de laudos técnicos periciais; assessorar o Executivo Municipal, preparando informes e 
documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para elaboração de ordens de 
serviços, portarias, pareceres ou manifestos; treinar os servidores auxiliares, administrando cursos e palestras; zelar 
pela guarda de material de consumo, equipamentos, documentos e outros de igual valor e responsabilidade; controlar 
matéria-prima utilizada nas formulações farmacêuticas; avaliar a compatibilidade química das substâncias utilizadas 
no preparo das soluções; manipular soluções de nutrição parenteral de acordo com as prescrições médicas e 
padrões técnico-científicos da manipulação; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, 
entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes à sua 
área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar; realizando-
as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da fundação e outras 
entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposição sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; elabora pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; realizar outras atribuições compatíveis 
com sua especialização profissional. 
 
FISCAL 
Descrição sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas ambiental, de obras, indústria, comércio e transporte 
coletivo, e no pertinente à aplicação e cumprimento das disposições legais compreendidas na competência tributária 
municipal. 
Descrição analítica:  Exercer a fiscalização nas áreas ambiental, de obras, indústria, comércio e transporte coletivo, 
fazendo notificações e embargos; inspecionar estabelecimentos e atividades que potencialmente possam interferir no 
meio ambiente; investigar questões de agressão ao meio ambiente; lavrar autos de infração por descumprimento da 
legislação ambiental; zelar pela aplicação da legislação ambiental; executar atividades de fiscalização de fontes 
poluidoras da água, do ar e do solo; registrar e comunicar irregularidades referentes a propaganda, rede de 
iluminação pública, calçamentos e logradouros públicos, sinaleiras e demarcações de trânsitos; exercer o controle em 
postos de embarque de táxis; executar sindicâncias para verificação das alegações decorrentes de requerimentos de 
revisões, isenções, imunidades, demolições de prédios e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais 
nos estabelecimentos dos contribuintes sujeitos ao pagamento de tributos municipais; orientar os contribuintes quanto 
as leis tributárias municipais; intimar contribuintes ou responsáveis, lavrar autos de infração; proceder quaisquer 
diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de suas atividades; dirigir veículos da 
municipalidade, para cumprimento de suas atribuições específicas; executar tarefas afins. 
 
  



 

 

FISCAL AMBIENTAL 
Descrição sintética:  Exercer a fiscalização com respeito à aplicação da legislação ambiental. 
Descrição analítica: Atuar na prevenção e preservação ambiental; inspecionar estabelecimentos e atividades que 
potencialmente possam interferir no meio ambiente; inspecionar estabelecimentos educacionais, notificando 
instalações e condições ambientais que interfiram no meio escolar; investigar questões de agressão ao meio 
ambiente; sugerir medidas para melhorar as condições ambientais; comunicar a quem de direito nos casos de 
infração que constatar; identificar problemas e apresentar soluções às autoridades competentes; lavrar autos de 
infração por descumprimento da legislação ambiental; participar de atividades educacionais junto à comunidade, 
relativas ao meio ambiente quando indicado; participar na organização de comunidade e realizar tarefas de controle 
de meio ambiente; colaborar com entidades do meio ambiente; participar do controle da poluição, drenagens, higiene 
e conforto ambiental; executar atividades de fiscalização de fontes poluidoras da água, do ar e do solo; participar de 
atividades de preservação e ampliação de espécies vegetais e de áreas verdes, bem como atividades referentes à 
conservação qualitativa e quantitativa de espécies animais típicas da região; elaborar pareceres na respectiva área 
de atuação, instruir autorizações e licenças previstas na respectiva legislação, lavrar termos e autos administrativos 
em matéria relacionada ao exercício de suas atribuições; proceder e acompanhar processos administrativos; efetuar 
verificações e autuações relativas ao cumprimento de convênios com outros órgãos; zelar pela aplicação da 
legislação ambiental; conduzir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, 
mediante autorização da autoridade administrativa; executar outras tarefas afins. 
 
FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA 
Descrição sintética: Exercer a fiscalização geral das áreas de vigilância sanitária e epidemiológica e no pertinente à 
aplicação e cumprimento das disposições legais. 
Descrição analítica:  Exercer a fiscalização na área de vigilância à saúde e vigilância epidemiológica, fazendo 
notificações, visitas a campo, coleta de material, prestar orientações, emitir pareceres, elaborar relatórios de suas 
tarefas; coletar, monitorar fontes de água; coletar material, orientar com relação a questões epidemiológicas; efetuar 
notificações de agravos; cumprir determinações legais de esferas superiores com relação à vigilância a 
medicamentos, alimentos e produtos químicos; fiscalizar e monitorar ações relacionadas ao Meio Ambiente que 
podem vir a agravar ações ou omissões em relação a poluentes e contaminantes, resíduos sólidos e águas residuais 
e pluviais; dirigir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas, realizar outras 
atribuições compatíveis com sua área de competência. 
 
FISIOTERAPEUTA 
Descrição sintética:  Compreendem os cargos que se destinam a aplicar métodos e técnicas fisioterápicos em 
pacientes para obter o máximo da recuperação funcional dos órgãos e de tecidos lesados. 
Descrição analítica:  Realizar testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e 
movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço e de atividades, para identificar o nível de capacidade 
funcional dos órgãos afetados; planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de 
acidentes vasculares cerebrais, poliomielite, raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de 
nervos periféricos, miopatias e outros; atender a amputados, preparando o colo e fazendo treinamento em prótese, 
para possibilitar a movimentação ativa e independente dos mesmos; ensinar aos pacientes exercícios corretivos para 
a coluna, os defeitos dos pés, as afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os 
em exercícios ginásticos especiais a fim de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão 
respiratória e a circulação sangüínea; proceder ao relaxamento e à aplicação de exercícios e jogos com pacientes 
portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente, para promover a descarga ou a liberação da 
agressividade e estimular a sociabilidade; efetuar aplicação de ondas curtas, ultra-som e infravermelho nos pacientes, 
conforme a enfermidade, para avaliar ou terminar com a dor; aplicar massagens terapêuticas, utilizando fricção, 
compreensão e movimentação com aparelhos adequados ou com as mãos; elaborar pareceres, informes técnicos e 
relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento ou aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, 
de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento 
de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões com unidades da Fundação e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo 
pareceres ou fazendo exposições de situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, 
revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de 
trabalho afetos ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
MECÂNICO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS 
Descrição sintética:  Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas defeituosas e desgastadas dos veículos, 
máquinas, motores, sistemas hidráulicos de ar comprimido e outros; fazer vistoria em veículos automotores. 



 

 

Descrição analítica:  Reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, máquinas e motores movidos à 
gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível; efetuar a regulagem de motor; revisar, ajustar, 
desmontar e montar motores; reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar 
comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; reparar sistemas de qualquer veículo; operar equipamentos de 
soldagem, recondicionar, substituir e adaptar peças; vistoriar veículos; prestar socorro mecânico a veículos 
acidentados ou com defeito mecânico; lubrificar máquinas e motores; responsabilizar-se por equipes auxiliares 
necessárias a execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Descrição sintética: Prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva; diagnosticar e tratar das doenças do corpo 
humano. 
Descrição analítica : Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência 
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos 
na Unidade de Saúde da Família (USF) e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas 
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional da 
Assistência à Saúde (NOAS); aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de 
patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; realizar o pronto atendimento 
médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, 
garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e contra-
referência; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internação hospitalar; solicitar exames complementares; 
verificar e atestar óbito; executar outras tarefas afins. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
Descrição sintética:  Compreendem o cargo que se destina a prestar assistência médica especializada em postos de 
saúde e demais unidades assistenciais da Fundação, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e 
subprogramas de saúde pública. 
Descrição analítica:  Atender a pacientes que procuram as unidades sanitárias, procedendo exame geral, 
ginecológico e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; realizar coleta de 
citopatológico; realizar colposcopia e cauterização quando se fizer necessário; controlar a pressão arterial e o peso 
da gestante; dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas médicas das clientes; 
auxiliar, quando necessário, a maternidade e o bem-estar fetais; atender ao parto e puerpério; dar orientação relativa 
à nutrição e higiene da mulher; prestar o devido atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; 
prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde pública; realizar planejamento 
familiar; orientações a respeito de métodos anticoncepcionais; exercer censura sobre produtos médicos, de acordo 
com sua especialidade; participar de juntas médicas; solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos 
que requeiram nesta providência; executar outras tarefas semelhantes. 
 
MÉDICO NEURO-PEDIATRA 
Descrição sintética:  Atender crianças que necessitem dos serviços de neuropediatria a nível ambulatorial e 
hospitalar. 
Descrição analítica:  Realizar consultas médicas em crianças ou adolescentes; emitir diagnósticos, prescrever 
tratamentos às doenças ou disfunções do sistema nervoso e do sistema muscular que se manifestam na criança ou 
na adolescência; aplicar seus conhecimentos utilizando recursos da medicina preventiva e terapêutica para promover, 
proteger e recuperar a saúde dos clientes e da comunidade; participar de reuniões com o objetivo de discutir 
quaisquer assuntos referentes à assistência de saúde no Município, ministrar palestras, quando convocado, exercer 
outras atribuições afins. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
Descrição sintética:  Acompanhar pacientes com traumas psicológicos demandados pelas unidades de saúde. 
Descrição analítica:  Auxiliar o indivíduo a aprimorar sua condição humana; participar dos planejamentos e realizar 
atividades culturais, terapêuticas e recreativas; efetivar triagens quando necessário; participar de grupos de estudos 
para aprimoramento da equipe; colaborar nos estudos dos casos; promover ações educativas de saúde; fazer 
controle de retornos de usuários inscritos no serviço; fazer anotações no prontuário, sobre a assistência prestada; dar 
orientações individuais aos usuários e familiares; estabelecer relacionamento confiável com os usuários que 
possibilite interação terapêutica; fazer visitas domiciliares, escolares, hospitalares e em locais de trabalho, se 
necessário; prescrever e acompanhar o tratamento médico especializado, bem como suspendê-lo quando 
necessário; determinar intervenções para usuários em surto psicótico agudo, com risco de suicídio ou riscos a 
outrem; participar do planejamento e organização de atividades reabilitacionais e de integração dos pacientes; 
orientar as famílias quanto à conduta e quanto ao tratamento médico, buscando garantir a adesão; realizar outras 
atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 



 

 

 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Descrição sintética: Atuar e/ou coordenar o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal; executar 
todas as atividades necessárias à fiscalização, orientação e outros, de interesse da Administração Municipal. 
Descrição analítica: Exercer suas atividades junto ao SIM – Serviço de Inspeção Municipal, realizando inspeções, 
sob o ponto de vista sanitário e tecnológico, nos locais que se utilizem de produtos de origem animal; fazer cumprir as 
normas de padronização e classificação de produtos de origem animal; participar do planejamento e execução de 
atividades dirigidas à erradicação de zoonoses; promover medidas de controle contra a brucelose, tuberculose, febre 
aftosa e outras doenças; orientar e coordenar os serviços de política sanitária animal; emitir laudos e pareceres em 
matéria de sua especialidade; emitir alvarás de inspeção para estabelecimentos de produtos de origem animal; 
executar tarefas afins; conduzir veículos da municipalidade para cumprimento de suas atribuições específicas. 
 
MOTORISTA CATEGORIA ”D” E “E” 
Descrição sintética:  Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral. 
Descrição analítica: Conduzir veículos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher o 
veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura 
existente; manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela 
conservação do veículo que lhe for entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga 
que lhe for confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água, óleo e seu controle de quilometragem, de 
acordo com a planilha de bordo, verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e 
indicadores de direção; providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água da 
bateria, bem como a calibração dos pneus; executar tarefas afins.  
 
NUTRICIONISTA 
Descrição:  Elaboração do cardápio do programa de alimentação escolar do Município, respeitando os hábitos 
alimentares locais e dando preferência aos produtos semi-elaborados e aos in natura; promover avaliação nutricional 
e do consumo alimentar dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino; promover adequação alimentar 
considerando necessidades específicas das diferentes faixas etárias dos alunos da Rede Pública Municipal de 
Ensino; promover programas de educação alimentar e nutricional visando alunos, professores e funcionários da Rede 
Pública Municipal de Ensino; executar atendimento individualizado, se necessário, de alunos da Rede Pública 
Municipal de Ensino que apresentem problemas nutricionais; executar atendimento individualizado, se necessário, 
aos pais de alunos que apresentem problemas nutricionais, com o fim de orientação sobre alimentação da criança e 
da família; prescrição de suplementos nutricionais, se necessários, para a complementação da dieta de alunos da 
Rede Pública Municipal de Ensino; zelar pelo correto armazenamento e conservação dos alimentos tanto no depósito 
localizado no prédio do Centro Administrativo Municipal quanto nas Escolas Municipais; realizar o controle de 
qualidade de gêneros e produtos alimentícios adquiridos para a Merenda Escolar do Município; participar na 
elaboração de listagens de equipamentos e utensílios necessários na área de alimentação e nutrição da Rede 
Pública Municipal de Ensino; prestar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição às Serventes 
de Escola do Quadro de Pessoal do Município; realizar outras atividades relacionadas à área de nutrição e que 
venham a ser desenvolvidas na Rede Pública Municipal de Ensino. 
 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 
Descrição sintética: Executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas administrativas.  
Descrição analítica: Examinar processos; redigir pareceres, informações e expedientes administrativos, tais como: 
memorandos, cartas, ofícios, relatórios, ordens de serviço, instruções, projetos de lei e minutas de decreto; realizar e 
conferir cálculos relativos a lançamentos, alterações de tributos, avaliação de imóveis e vantagens financeiras e 
descontos determinados por lei; realizar ou orientar coleta de preços de materiais que possam ser adquiridos sem 
concorrência; efetuar ou orientar o recebimento, conferência, armazenagem e conservação de materiais e outros 
suprimentos; manter atualizados os registros de estoque; fazer ou orientar levantamento de bens patrimoniais; 
realizar trabalhos de digitação, operar com terminais eletrônicos e outros equipamentos eletro-eletrônicos; realizar 
outras atribuições compatíveis com sua área de competência. 
 
ORIENTADOR SOCIAL COM FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA /  EM PEDAGOGIA 
Descrição sintética:  Responsável pela execução dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. 
Descrição analítica:  Aplicar os conhecimentos técnicos específicos da sua área de atuação; executar procedimentos 
profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo, identificando as necessidades e ofertando orientações a 
indivíduos e famílias, fundamentados em pressupostos teórico-metodológicos, ético políticos e legais; articular 
serviços e recursos para atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos; trabalhar em 
equipe; produzir relatórios e documentos necessários ao serviço e demais instrumentos técnico operativos; realizar 
monitoramento e avaliação do serviço; desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e 



 

 

participação que visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária, recepção e oferta de informações às 
famílias usuárias do CRAS; atuar como mediador nos processos grupais, próprios dos serviços, programas e projetos 
da Política Municipal de Assistência Social; participar de reuniões de planejamento de atividades e de avaliação do 
processo de trabalho com equipe de referência do CRAS; participar de atividades de capacitação da equipe de 
referência do CRAS. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Descrição sintética:  Operar máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores, equipamentos móveis e conduzir veículos de 
carga. 
Descrição analítica: Operar veículos motorizados especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza 
de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, agrícolas, tratores e outros; abrir valetas 
e cortar taludes; proceder a escavações, transporte de terra, compactação, aterro e trabalhos semelhantes; lavrar e 
discar terras, obedecendo às curvas de níveis; auxiliar no conserto de máquinas; cuidar da limpeza e conservação 
das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; eventualmente, em caso de necessidade e interesse público, 
conduzir veículos automotores de carga, , mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento, comunicando 
qualquer defeito porventura existente; conduzir veículos leves até o local de trabalho (carros, camionetes e utilitários); 
realizar outras atribuições compatíveis com sua área de competência. 
 
PROCURADOR JURÍDICO 
Descrição sintética:  Representar e defender o município, em juízo ou fora dele, nas ações em que este for autor ou 
interessado, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em 
qualquer instância, comparecendo a audiências e outros atos. 
Descrição analítica: Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do poder público municipal, judicial e 
extrajudicialmente; sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e 
decisões da administração; acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da 
municipalidade, tomando as providências necessárias para bem curar os interesses da administração; postular em 
juízo em nome da administração, com a propositura de ações e apresentação de contestação; avaliar provas 
documentais e orais, realizar audiências trabalhistas, cíveis, criminais ou de qualquer outra área do direito; realizar o 
acompanhamento jurídico de todos os processos judiciais em todas as instâncias e em todas as esferas onde a 
Administração for ré, autora, assistente, opoente ou interessada de qualquer outra forma; ajuizar e acompanhar as 
execuções fiscais de interesse do ente municipal e em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações 
e, quando necessário, propor defesas e recursos aos órgãos competentes; acompanhar processos no Tribunal de 
Contas, Ministério Público, Secretarias de Estado ou qualquer outro órgão federal ou estadual quando haja interesse 
da administração municipal; analisar os contratos firmados pelo município; recomendar procedimentos internos de 
caráter preventivo dentro dos princípios que regem a Administração Pública – princípio da legalidade; da publicidade; 
da impessoalidade; da moralidade e da eficiência; acompanhar e participar efetivamente de todos os procedimentos 
licitatórios; elaborar modelos de contratos administrativos e, qualquer outra atividade assemelhada. 
 
PROFESSOR - TODAS AS ÁREAS (exceto Educação Especia l) 
Descrição sintética:  Orientar a aprendizagem do aluno; participar no processo de planejamento das atividades da 
escola; organizar as operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para aprimoramento da 
qualidade do ensino. 
Descrição analítica: Planejar e executar o trabalho docente; levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua 
classe; estabelecer mecanismos de avaliação; constatar as necessidades e carências do aluno e propor o seu 
encaminhamento a setores específicos de atendimento; cooperar com a coordenação pedagógica e orientação 
educacional; organizar registros de observações do aluno; participar de atividades extra-classe; coordenar área de 
estudo; integrar órgãos complementares da escola; executar tarefas afins. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Descrição: - Planejar, organizar e executar os serviços em Educação Especial com alunos portadores de 
necessidades especiais e professores da rede municipal de ensino; - Participar no processo de planejamento das 
atividades das escolas; - Levantar e interpretar dados relativos à realidade de sua disciplina; - Estabelecer 
mecanismos de avaliação; - Constatar necessidades e carências do aluno e propor o seu aprimoramento da 
qualidade do ensino; - Organizar registros de observações do aluno; - Participar de atividades extra-classe 
contribuindo com o aprimoramento da qualidade do ensino; - Coordenar e/ou participar de áreas de estudo; - Integrar 
órgãos complementares da escola; - Executar tarefas afins; - Oferecer recursos educacionais e estratégias de apoio e 
diferentes alternativas de atendimento; - Realizar outras atribuições com sua especialização profissional. 
 
PSICÓLOGO 



 

 

Descrição sintética:  Atuar na aplicação dos conhecimentos do campo da Psicologia na execução de atividades na 
área de psicologia escolar, social comunitária e clínica. 
Descrição analítica: Estudar e avaliar indivíduos que apresentam distúrbios psíquicos ou problemas de convivência 
social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas apropriadas para orientar o diagnóstico e tratamento; utilizar-se 
de métodos e processos de conscientização, trabalhando com os grupos populares, para que eles assumam 
progressivamente seu papel de sujeito de sua própria história, conscientes dos determinantes enfrentados; 
desenvolver trabalhos de prevenção e promoção da saúde; desenvolver trabalhos de orientação aos familiares e 
professores a fim de restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano dos pacientes; 
articular-se com profissionais da área de Assistência Social, Educação e Saúde para elaboração e execução de 
programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; avaliar e empregar técnicas psicológicas 
adequadas para contribuir no processo de desenvolvimento humano; prestar assistência psicológica, individual ou em 
grupo aos familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações de convivência familiar, escolar 
e social; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando entrevistas, fazendo observações e sugerindo 
medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das 
atividades administrativas, de controle e apoio referentes a sua área de atuação; participar das atividades de 
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar de sua área de atuação, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas ou palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos; 
participar de grupos de trabalho e/ou reuniões em sua área de atuação, realizando estudos, emitindo pareceres ou 
fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e 
discutindo trabalhos técnico-científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos 
ao Município; realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
PSICOPEDAGOGO 
Descrição: Realizar avaliações psicopedagógicas dos candidatos a aprendizes; entrevistar professores externos e 
pais, investigando a história escolar do aprendiz; planejar intervenções psicopedagógicas com aprendizes e orientar 
professores e supervisores; fazer encaminhamentos e solicitações de avaliações médicas ou de outros especialistas; 
participar de coordenações pedagógicas e técnicas com os professores; acompanhar processo de avaliação do 
aprendiz, e orientar a organização do plano individualizado; contribuir na organização de instrumentos, procedimentos 
e avaliações nas diferentes áreas de atendimento; documentar a avaliação do candidato ou aprendiz na Instituição; 
elaborar parecer técnico dos candidatos acompanhado; participar de fechamentos de avaliações para decisões da 
entrada, matrícula e permanência do candidato na Instituição; participar da análise dos programas da Instituição; 
participar das reuniões coletivas periódicas da Escola, e das extraordinárias, sob convocação; participar de 
programas de cursos ou outras atividades com aprendizes, pais, professores e funcionários, sob convocação, gerar 
estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades realizadas; realizar pesquisas no contexto da Instituição; 
planejar e realizar intervenções preventivas com aprendizes e professores; orientar pais no acompanhamento 
acadêmico dos filhos; supervisionar estagiários; participar da elaboração de projetos de estudos coletivos, a fim de 
ampliar o campo de conhecimento dos professores e coordenadores; participar de estudos de casos, quando 
necessário; orientar aprendizes/famílias sobre a legislação que ampara as pessoas com deficiência intelectual e 
múltipla; manter seu quadro horário atualizado; gerar estatísticas de atendimentos e relatórios de atividades 
realizadas; disponibilizar informativos preventivos relativos ao seu domínio profissional, realizar tarefas afins. 
 
SECRETÁRIO DE ESCOLA 
Descrição sintética:  Executar serviços gerais de secretaria, especialmente a escrituração, arquivo escolar e serviços 
próprios da biblioteca escolar. 
Descrição analítica: Participar da elaboração da proposta pedagógica e do plano global da escola; organizar e dirigir 
o serviço de secretaria, coordenando o trabalho de seus auxiliares; assinar, juntamente com o diretor, os documentos 
escolares dos alunos, bem como toda a documentação do serviço de secretaria, apondo o seu número de registro ou 
autorização do órgão competente; participar de reuniões; promover reuniões com seus auxiliares; assessorar a 
direção nos assuntos relacionados ao serviço de secretaria; elaborar o regulamento do serviço, submetendo-o à 
aprovação do diretor; organizar e manter atualizada a escrituração escolar, o arquivo ativo e passivo bem como os 
prontuários de legislação referentes à escola e ao ensino; zelar pelo recebimento e expedição de documentos 
autênticos, inequívocos e sem rasuras; extrair dados que interessam à escrituração escolar de documentos 
apresentados pelos alunos ou responsáveis, providenciando a pronta restituição dos mesmos; arquivar recortes e 
publicações de interesse da escola; coletar bibliografia atualizada pertinente à escrituração escolar; revisar toda a 
escrituração escolar bem como o expediente a ser submetido a despacho e assinatura do diretor; providenciar no 
preparo de históricos escolares, transferências, certificados, atestados e outros; cumprir, fazer cumprir e divulgar os 
despachos e determinações do diretor; providenciar na publicação de editais; elaborar relatórios e instruir processos; 
incinerar documentos obedecendo à prescrição oficial vigente; manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço; 
apresentar relatórios periódicos ao diretor das atividades do serviço, após aprovação do vice-diretor; oferecer 
sugestões alternativas para o Plano Global da Escola; proceder à avaliação interna do serviço; participar da avaliação 



 

 

global das escolas; encarregar-se das atribuições relativas à manutenção, limpeza e organização da biblioteca da 
escola; separar os livros por assuntos, áreas; atender professores e alunos orientando-os em relação ao local dos 
livros onde podem encontrar os assuntos e outros materiais solicitados; manter atualizado o registro dos livros 
doados, comprados pela escola e os enviados pela SME à biblioteca; exigir a cobrança da entrega dos livros pelos 
alunos e professores na data estipulada e chamar os que estão em atraso, podendo providenciar sanções aos 
mesmos; organizar junto com o diretor um estatuto para a biblioteca; promover atividades variadas incentivando o 
aluno à leitura; elaborar um planejamento anual das atividades na biblioteca; realizar outras atribuições compatíveis 
com sua área de competência. 
 
SERVENTE DE ESCOLA II 
Descrição sintética:  Confeccionar e organizar a distribuição da merenda escolar e executar os trabalhos rotineiros 
de limpeza em geral; ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios. 
Descrição analítica:  Providenciar na confecção e distribuição da merenda escolar, fazer o serviço de faxina em 
geral, remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, 
tapetes e utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar 
assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo nos depósitos colocando-os nos 
recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; varrer pátios; fazer merendas, café e similares e servi-lo; 
fechar portas, janelas e vias de acesso; executar tarefas afins. 
 
SERVIÇOS GERAIS 
Descrição sintética:  Realizar trabalhos em geral. 
Descrição analítica:  Carregar e descarregar veículos em geral; transportar, arrumar e elevar mercadorias, materiais 
de construção e outros; fazer mudanças; proceder a abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, 
escovar, lavar e remover lixos e detritos de via pública e prédios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos 
sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; pinturas em geral, auxiliar no 
recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de abastecimento de veículos; cavar 
sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, 
preparo de terreno, adubações, pulverizações, etc.); aplicar inseticidas e fungicidas; cuidar de currais, cantil, terrenos 
baldios e praças; alimentar animais sob supervisão; proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer 
natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; atuar como zelador do patrimônio público e executar tarefas afins. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Descrição sintética: Desenvolver ações de técnico em enfermagem nos espaços da Unidade de Saúde e no 
domicílio/comunidade. 
Descrição analítica:  Fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; observar prescrições médicas realizadas a doentes; 
ministrar medicamentos e cuidados com os doentes; atender e acompanhar os doentes; auxiliar demais profissionais 
da saúde; requisitar material de enfermagem; desenvolver com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) atividades 
de identificação de famílias de risco; contribuir e acompanhar o ACS no que se refere às visitas domiciliares; 
acompanhar as consultas de enfermagem de indivíduos expostos à situação de risco; executar, segundo sua 
qualificação profissional, os procedimentos de vigilância sanitária e epidemiologia nas áreas de atenção à saúde da 
criança, adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso, bem como controle de tuberculose e hanseníase, doenças 
crônico-degenerativas e infecto-contagiosas; participar da discussão e organização do processo de trabalho na 
Unidade e comunidade. 
 
TÉCNICO EM FARMÁCIA 
Descrição sintética:  Separar e distribuir medicamentos e produtos afins de acordo com as prescrições e requisições, 
sob supervisão do farmacêutico. 
Descrição analítica: Ler prescrições, interpretando-as e separando os medicamentos em conformidade, sob 
supervisão do farmacêutico; executar a triagem técnica das receitas dos pacientes na fila, verificando a possibilidade 
de atendimento; esclarecer dúvidas e fornecer orientações gerais sobre normas para retirada de medicamentos pelos 
pacientes e cuidadores; requisitar, receber, conferir e encaminhar corretamente os medicamentos e correlatos; 
ordenar estoques, organizar as prateleiras e manter a ordem; efetuar levantamento do estoque, bem como processar 
contagem do inventário físico, auxiliar na movimentação e estocagem dos medicamentos, conforme orientação do 
farmacêutico; executar outras tarefas afins. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Descrição sintética:  Prestar assistência à manutenção e elaboração dos sistemas informatizados. 
Descrição analítica: Auxiliar o desenvolvimento e manutenção de sistemas informatizados; realizar instalação e 
manutenção de software e hardware; controlar e monitorar ambiente operacional da rede de computadores do 
Município; receber e transmitir dados; executar implantação física de projetos de rede de computadores do Município; 



 

 

prestar assistência técnica na instalação e utilização de equipamentos de informática e seus programas; desenvolver 
rotinas operacionais; prestar suporte ao usuário; realizar comunicação entre dispositivos; operar sistemas de áudio e 
vídeo; codificar, depurar, testar e documentar programas novos, bem como as alterações dos programas já 
existentes; identificar e solucionar problemas em softwares e hardwares; elaborar e manter páginas para Internet e 
Intranet; outras tarefas afins. 
 
TELEFONISTA 
Descrição sintética:  Operar em mesas de ligação telefônica, nas repartições municipais, atender ao contribuinte, 
prestar orientações, receber, encaminhar, conduzir e despachar expedientes e orientar o público. 
Descrição analítica:  Operar com aparelhos telefônicos e mesas de ligação; efetuar as ligações pedidas; receber e 
transmitir mensagens; atender a chamadas internas e externas; receber chamadas urgentes para atendimento em 
ambulâncias, anotando no livro de ocorrências sua origem, hora em que foi registrado e demais dados de controle; 
prestar informações relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e mesas de 
ligação; receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir recados; 
executar tarefas afins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA - RS 
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015 

 
ANEXO III - DECLARAÇÃO PARA CANDIDATOS PORTADORES D E NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome do candidato:  

Número da Inscrição:  Carteira de Identidade:  

Cargo Pretendido:  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro , para os devidos fins, conforme item (____) do Edital de Concurso Público nº ___/2015, e para que 
surta os efeitos legais que: 

 
- a necessidade especial que possuo não me impossibilita de exercer as atribuições do cargo acima 

mencionado; 
- fico impedido de usufruir da condição de portador de necessidades especiais para, posteriormente, 

requerer readaptação ou aposentadoria. 
 
Informo , ainda, as condições de que necessito para a realização das provas: 
 

 
 

 

 

 

 
  
Por ser verdade firmo o presente. 
 
 

__________________, ______ de _______________ de 20___. 
 

 
 
 
 

_______________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA - RS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2015 
 

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TÍTULOS 
 

 
Número de Inscrição: _______________ Nº do Documento de Identidade: __________________ 
 
Nome do Candidato: _____________________________________________________________ 
 
Cargo pretendido: _______________________________________________________________ 
 

RELAÇÃO DE TÍTULOS 
(Preencha na tabela abaixo apenas o campo “Título” com a identificação do documento anexado, os campos 

restantes são para uso da KLC) 

Nº de 
Ordem 

Título 
Para uso da KLC 

Validação 
Pontuação Anotações 

1   Sim  Não   
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

        
 
Observações Gerais: Total de 

Pontos: 
  

Revisado Por:   

Obs.: Este formulário deve ser preenchido com os dados do candidato, descrição dos títulos e inserido dentro do 
envelope com os títulos para entrega no dia da prova escrita objetiva. Caso o mesmo não seja entregue os títulos não 
serão analisados. 

Declaro que os documentos apresentados para serem avaliados na prova de títulos correspondem à minha 
participação pessoal em cursos educacionais, nos quais obtive êxito de aprovação. 

Declaro, ainda, que ao encaminhar a documentação listada na relação acima para avaliação de títulos, estou 
ciente que assumo todos os efeitos previstos no edital deste Concurso Público, quanto à plena autenticidade e 
validade dos mesmos, inclusive no que tange às sanções e efeitos legais. 
 

_________________, ______ de _________________ de _____. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 


