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A Prefeitura Municipal de Inhangapi/PA, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as 

legislações Federal, Estadual e Municipal, torna pública a realização de concurso público destinado a selecionar 

candidatos para o provimento efetivo nos cargos de nível fundamental, médio e superior para preenchimento de 

vagas dos quadros de carreiras e formação de cadastro de reserva, nos termos do disposto na Lei Municipal n.º 

690/2021 de 17 de maio de 2021; e mediante as condições estabelecidas neste Edital.  

 

1. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1) O Concurso Público n.º 01/2022 é regido por este Edital e suas possíveis retificações, e executado pela 

Fundação CETAP, sob supervisão da Comissão do Concurso Público, conforme Portaria n.º 037/2022 

de 15 de junho de 2022. 
1.2) O Concurso Público, regido por este Edital, compreenderá a aplicação das seguintes Fases: 

 a) 1ª Fase: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter Eliminatório e Classificatório, para todos os 

candidatos inscritos; 

 b) 2ª Fase: Prova de Títulos, de caráter Classificatório, para todos os candidatos inscritos nos cargos de 

nível superior aprovados na 1ª Fase. 

 1.3) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada, prioritariamente, no Município de INHANGAPI/PA, 

mas poderá ser executada em outra localidade caso haja indisponibilidade de locais suficientes ou 

adequados para a realização da mesma, não sendo assumida pela Fundação CETAP ou pela Prefeitura 

Municipal de INHANGAPI qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses 

candidatos.  

1.4) O horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha observará o horário local de 

INHANGAPI/PA, a ser expressamente informado no Edital de Homologação das Inscrições e de 

Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, e poderá ser realizada em 

qualquer um dos turnos: manhã, tarde e/ou noite. 
1.5) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será aplicada na data provável prevista no Anexo 02 – Cronograma 

Completo do presente Edital, sendo confirmada por meio do Edital de Homologação das Inscrições e de 

Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 

1.6) Faz parte integrante deste Edital os seguintes anexos:  
 a) ANEXO 01 – Conteúdo Programático; 
 b) ANEXO 02 – Cronograma Completo; 
 c) ANEXO 03 – Informações dos Cargos. 
1.7) Os candidatos nomeados estarão subordinados a Lei Municipal n.º 690/2021 de 17 de maio de 2021. 

1.8) A convocação para as vagas informadas no Anexo 03 – Informações dos Cargos será feita de acordo 

com a necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de INHANGAPI/PA, dentro do prazo de 

validade do Concurso. 

1.9) Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outra 

forma que não as especificadas no item 13 deste Edital. 

 

 

2. DOS CARGOS 

 

2.1) As informações referentes às Atribuições, Nível de Escolaridade, Requisitos para Investidura no Cargo, 

Vencimento, Carga Horária e Quantidade de Vagas estão dispostas no Anexo 03 – Informações dos 

Cargos do presente Edital.  
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2.2)  Os candidatos aprovados devem estar disponíveis para a lotação imediata de acordo com a necessidade 

dos órgãos, respeitando o interesse da Administração Pública. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

 

3.1) O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá atender, cumulativamente, aos seguintes 

requisitos para a investidura no cargo: 
 a) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal nas condições previstas no 

artigo 12, §1º da Constituição Federal; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado 

pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 

direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do 

Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto n.º 70.436, de 18 de abril de 1972;  

 b) possuir os pré-requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o item 02 e Anexo 03 – 

Informações dos Cargos deste Edital e possíveis retificações; 
 c) estar em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino) e eleitorais; 

 d) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da admissão; 
 e) comprovar ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada 

perante avaliação médica pré-admissional; 

 f)   apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) 

pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e/ou pensão;  

  g) comprovar, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação vigente: 
  g.1)  não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo/emprego ou  função pública; 
  g.2)  não ter sido condenado em processo criminal, por sentença transitada em 

 julgado, pela prática de crimes contra a Administração Pública capitulados no 

 Título XI da Parte Especial no Código Penal Brasileiro, na Lei n.º 7.492, de 16 de junho 

de 1985, e suas alterações e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e suas alterações. 
 h)   apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;  

 i)   firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão 

público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;  

 j) apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessárias à época 

da posse;  

 k) comprovar a deficiência que lhe garantiu o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas 

com deficiência no presente certame; 

 l)   ser considerado apto no exame admissional a ser realizado pela Prefeitura Municipal de 

INHANGAPI, mediante apresentação dos laudos, exames e declaração de saúde que forem por 

ela exigidos;  

 m)  cumprir todos os termos deste Edital, seus anexos e possíveis retificações.  

3.2) A não-comprovação ou apresentação de qualquer dos requisitos especificados no subitem 3.1 do 

presente Edital impedirá a nomeação posse do candidato. 

 

4. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

4.1) Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se que preenche os 

requisitos citados nos itens 02 e 03 deste Edital, sob pena de ser impedido de ser nomeado e tomar 

posse no cargo, mesmo que aprovado neste concurso. 
4.2) Os valores da taxa de inscrição serão os seguintes: 

 

Nível de Escolaridade Valor 
Nível Fundamental Incompleto R$ 55,00 

Nível Fundamental Completo R$ 55,00 

Nível Médio Técnico R$ 65,00 

Nível Superior Completo R$ 80,00 
 

4.3) O pagamento da importância relativa à taxa de inscrição deverá ser efetuado e recolhido através de 
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boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições, no site https://www.fundacaocetap.com.br, 

o qual deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição.  
4.3.1) As instruções sobre o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição e a geração do boleto 

bancário estão previstas no item 05 deste Edital. 
4.4) É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros, para outros cargos ou 

para outros concursos. 
4.5) O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 

caso de cancelamento do certame. 
4.6) Aos candidatos deficientes e aos hipossuficientes será concedida isenção do pagamento da taxa de 

inscrição, desde que respeitadas às exigências previstas neste Edital e na legislação vigente. 
4.6.1) A isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser requerida nos termos previstos no item 05 deste 

Edital. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

5.1) As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, através do endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br. 
5.2) A Fundação CETAP e a Prefeitura Municipal de INHANGAPI/PA não se responsabilizarão por Formulário 

Eletrônico de Inscrição não recebido por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados. 
5.3) O candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição, confirmar seus dados, gerar e 

imprimir o boleto bancário, utilizando o Sistema Eletrônico de Inscrições da Fundação CETAP. 
5.3.1) As informações prestadas no Formulário Eletrônico de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Fundação CETAP o direito de excluir do concurso público aquele que não 

preencher o Formulário de forma completa e correta. 
5.4) O pagamento da taxa de inscrição será efetuado, exclusivamente, através de boleto bancário gerado 

pelo Sistema Eletrônico de Inscrições da Fundação CETAP. 
5.5) O boleto bancário gerado pelo Sistema Eletrônico de Inscrições da Fundação CETAP terá vencimento 

datado para os dois dias subsequentes à data em que foi gerado, exceto os boletos que forem gerados 

no último dia de inscrição. 

5.5.1) Boletos gerados no último dia de inscrição, mesmo que reimpressos, terão como data de vencimento o 

primeiro dia útil posterior ao último dia de inscrição. 
5.5.2) Após o vencimento do boleto bancário, o título não poderá ser utilizado para pagamento da inscrição 

podendo, porém, ser reimpresso através do Sistema Eletrônico de Inscrições da Fundação CETAP que 

irá gerar novo boleto com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do subitem 5.5 

deste Edital. 
5.6) As instruções de pagamento estarão impressas no próprio boleto bancário. 
5.7) Ao realizar a inscrição, o candidato deverá acompanhar a confirmação do pagamento de sua taxa de 

inscrição através do endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br que disponibilizará ao 

candidato, em ambiente eletrônico personalizado, as informações fornecidas pelo Banco acerca do 

recebimento da taxa de inscrição.  
5.7.1) A Fundação CETAP e a Prefeitura Municipal de INHANGAPI/PA não se responsabilizarão por boleto 

bancário referente à taxa de inscrição do presente concurso público não recebido por motivos de ordem 

técnica de computadores, falhas de comunicação, vírus, congestionamento das linhas de comunicação, 

por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do 

pagamento da taxa de inscrição, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados 

e/ou valores.  

5.7.2) O pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no subitem 5.5.2, a realização de qualquer 
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor 
distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.  

5.7.3) Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário.  

5.7.4) Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em caixa eletrônico, por meio de cartão 
de crédito, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em conta corrente, DOC/TED, ordem de 
pagamento, ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital.  
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5.7.5) Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade em que 
se encontra, o candidato deverá antecipar o pagamento do boleto ou realizá-lo por outro meio válido, 
devendo ser respeitado o prazo-limite determinado neste Edital. 

5.7.6)  O candidato deverá conferir os dados do boleto bancário referente à taxa de inscrição conforme 
Informativo divulgado no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a não conferência dos respectivos dados, bem como o pagamento de boleto bancário 
falso. A não observação destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não 
participação no certame.  

5.7.7)  Em caso de não confirmação do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá informar o erro 

material a Fundação CETAP, nos termos do item 7 deste Edital que dispõe a respeito da Confirmação 

das Inscrições.  
5.8) Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter em segurança o boleto bancário 

devidamente autenticado, que deverá ser conservado até a data de realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha. 
5.9) As inscrições somente serão acatadas após a verificação do pagamento da taxa de inscrição. 
5.10) Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
5.10.1) Poderá ser eliminado do concurso o candidato que realizar sua inscrição utilizando CPF de terceiros ou 

com numeração incorreta. 
5.11) Informações complementares acerca da inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br. 
5.12) Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e seus anexos, bem como suas 

possíveis retificações e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.  
5.13) O candidato deverá declarar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, que tem ciência e aceita que, caso 

aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por 

ocasião da posse. 
5.14) O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial para a realização da Prova Objetiva 

de Múltipla Escolha, deverá indicar, no Formulário Eletrônico de Inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) 

necessário(s) e, ainda, enviar no período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste 

Edital, via SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio da documentação) para 

a sede da Fundação CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 15 deste Edital) OU via upload, por 

meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , a 

solicitação de atendimento especial acompanhada de laudo médico emitido com data dos últimos 12 

(doze) meses, todos legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). Deve, ainda, 

conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de 

Medicina (CRM). 

5.14.1) Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho 

máximo de 2MB. 

5.14.2) Após este período mencionado no subitem 5.14 e no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, a 

solicitação de atendimento especial será indeferida, salvo nos casos de força maior, que serão 

apreciados pela Fundação CETAP juntamente com a Comissão do Concurso Público. 
5.15) A solicitação de atendimento especial enviada por SEDEX deverá ser encaminhada em envelope 

tamanho A4, devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a seguir: 

 

SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA  
Nome completo do candidato 

CPF do candidato 
 

5.16) A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 

razoabilidade. 
5.17) A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendimento especial implicará em não 

atendimento da mesma. 
5.17.1) O laudo médico valerá somente para este Concurso e para esta finalidade de solicitação de atendimento 

especial e não será devolvido nem mesmo fornecida cópia do mesmo. 
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5.18) A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, além de solicitar atendimento especial para tal fim e enviar uma cópia da certidão de nascimento 

da criança nos termos do subitem 5.14, deverá levar um acompanhante adulto que ficará em sala 

reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar 

acompanhante não poderá permanecer com a criança no local de prova. 
5.19) A Fundação CETAP não se responsabilizará por solicitação de atendimento especial não recebida por 

motivos de extravio, bem como, outros fatores que impossibilitem o recebimento dos documentos.  
5.20) Não será permitida, após a entrega da Solicitação e Documentação para solicitação de Atendimento 

Especial, a complementação da documentação, bem como, revisão, mesmo em período de recurso. 

5.20.1) A relação dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferido e indeferido será 

divulgada na Lista Provisória de Candidatos Inscritos. 

5.21) O(A) candidato(a) transgênero (aquelas pessoas que não se identificam plenamente com o gênero 

atribuído culturalmente ao seu sexo biológico) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL (nome pelo 

qual pessoas transgêneros preferem ser chamadas cotidianamente, em contraste com o nome civil 

oficialmente registrado que não reflete sua identidade de gênero) poderá solicitá-lo, após a conclusão de 

sua inscrição no Certame, por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, 

disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br. 

5.21.1)  O(a) candidato(a) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá requerê-lo por meio do 

Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, disponível no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br, no período respectivo fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo 

deste Edital. 

5.21.2)  O(A) candidato(a) somente conseguirá fazer o preenchimento do citado Formulário após ter concluído o 

seu processo de inscrição no Certame. 

5.21.3)  No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar o NOME 

SOCIAL a ser utilizado, o qual estará vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de 

identidade, CPF e data de nascimento. 

5.21.4)  Além da informação do NOME SOCIAL, o(a) candidato(a) deverá fazer o carregamento dos seguintes 

arquivos:  

a)  fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até 

os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, 

chapéu, viseira, gorro ou similares;  

b)  cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identificação oficial com foto. 

5.21.5)  Os documentos de que trata o subitem 5.21.4 devem conter todas as especificações citadas, serem 

legíveis para análise, sob pena de serem considerados documentos inválidos para comprovação do 

atendimento. 

5.21.6)  Somente serão aceitos documentos no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB,

 enviados por meio do Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social. 

5.21.7)  Não serão considerados válidos documentos apresentados por via postal, fax, correio eletrônico ou 

entregues no dia de aplicação das provas, mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido 

neste Edital. 

5.21.8)  No Formulário de Solicitação de Atendimento pelo Nome Social, o(a) candidato(a) deverá indicar, 

também, o atendimento que tem interesse quanto ao uso do NOME SOCIAL informado, a saber:  

 a)  ensalamento conforme nome social indicado: alocação em sala de provas de acordo com o 

NOME SOCIAL, ao invés do nome civil.  

b)  tratamento em sala de provas pelo nome social: chamamento do(a) candidato(a) pelo nome 

social ao invés de seu nome civil, o qual o candidato deve enviar a respectiva declaração 

preenchida e assinada corretamente.  

c)  ambiente sanitário: indicação da opção quanto ao uso do banheiro, se feminino ou masculino. 

5.21.9)  Ao final do formulário, o(a) candidato(a) deverá declarar que está ciente das regras definidas neste Edital 

quanto ao atendimento pelo NOME SOCIAL, as condições para tal atendimento, bem como o exame de 

averiguação que será realizado pela Entidade executora do Certame. 

5.21.10) O(A) candidato(a) que solicitou o atendimento pelo NOME SOCIAL terá o seu pedido indeferido quando: 

a)  não anexar os documentos relacionados no subitem 5.21.4;  

b)  os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;  

c)  for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos documentos apresentados;  
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d)  não declarar que está ciente das regras deste Edital, conforme indicado no subitem 5.21.9. 

5.21.11) Não serão aceitas outras formas de solicitação de NOME SOCIAL, tais como: via postal, telefone ou 

fax. 

5.21.12) A pessoa que solicite atendimento pelo Nome Social fica ciente de que tal nome será divulgado entre 

parênteses ao lado do seu nome civil em toda e qualquer publicação relativa ao concurso.  

5.22) Os candidatos com deficiências, que preencham os requisitos da Lei Estadual n.o 6.988, de 2 de julho de 

2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, e os hipossuficientes que 

desejarem a isenção do pagamento da taxa de inscrição neste Concurso Público, deverão indicar, no 

Formulário Eletrônico de Inscrição, a opção que solicita a isenção e, ainda, enviar no período respectivo 

fixado no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital, via SEDEX (com data de postagem até o último 

dia do período de envio da documentação) para a sede da Fundação CETAP em Belém/PA (ver endereço 

no item 15 deste Edital) OU via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br, os documentos listados nos subitens 5.24 e/ou 5.26 deste Edital.  
5.23) O candidato que solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá preencher os seguintes 

requisitos: 
 a)  ser pessoa com deficiência; e/ou, 
 b)  ser hipossuficiente. 
5.24)  Os candidatos com deficiência, conforme previsão constante na Lei Estadual nº 6.988, de 2 de julho de 

2007, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 4 de julho de 2007, deverão: 

 a)  Solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, selecionando o “Tipo de Solicitação” “Candidato 

Deficiente”, tudo isso disponibilizado no Formulário Eletrônico de Inscrição no endereço 

eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 

 b)  Enviar via Sedex, para a sede da Fundação CETAP, OU via upload, por meio de link específico, 

disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, o Documento de 

Identidade nos termos do subitem 9.13 deste Edital; 

 c) Enviar via Sedex, para a sede da Fundação CETAP, OU via upload, por meio de link específico, 

disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, Laudo Médico legível 

atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 

deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de publicação deste 

Edital. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição 

no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

5.24.1) Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho 

máximo de 2MB. 
5.25) Os candidatos hipossuficientes deverão preencher o seguinte requisito: 
 a)  estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de 

que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, há no mínimo 45 dias; 

 b)  Estar com o cadastro da família atualizado – até 48 meses; 

 c)  Solicitar a isenção da taxa de inscrição junto à instituição organizadora do concurso público, 

conforme previsto no edital, informando o seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído 

pelo Cadastro Único, juntamente com outros dados que forem solicitados, que devem ser 

idênticos aos que constam no Cadastro Único; 

 d)  ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto no 6.135/2007. 

5.26) Os candidatos hipossuficientes deverão:  

a) Solicitar a Isenção da Taxa de Inscrição, selecionando o “Tipo de Solicitação” “Candidato 

Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, indicando o Número de Identificação Social - 

NIS atribuído pelo CadÚnico, tudo isso disponibilizado no Formulário Eletrônico de Inscrição no 

endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b) Preencher a Declaração de que atende à condição de ser membro de família de baixa renda 

(Declaração de Hipossuficiência Financeira), nos termos do Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de 

junho de 2007, devidamente preenchida conforme modelo disponibilizado no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br , a qual deverá ser enviada via SEDEX, para a sede da 

Fundação CETAP, OU via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br ; 

5.26.1) Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho 
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máximo de 2MB. 
5.26.2) A Fundação CETAP verificará a veracidade das informações prestadas pelo candidato e terá decisão 

terminativa sobre a concessão, ou não, da isenção. 
5.27) Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 (desde que não opte pela via upload) deste Edital 

deverão ser enviados em envelope tamanho A4 devidamente lacrado e etiquetado conforme modelo a 

seguir: 

SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA 
Nome completo do candidato 

CPF do candidato 
 

5.28) As informações prestadas no Requerimento de Isenção de taxa de inscrição e na Declaração de 

Hipossuficiência Financeira, bem como toda a documentação apresentada serão de inteira 

responsabilidade do candidato que responderá por qualquer falsidade.  
5.29) Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  
 a) omitir informações;  
 b) fraudar e/ou falsificar documentação;  

 c) Estar inscrito/a no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal há menos de 45 

dias; 

 d) os documentos enviados/entregues forem ilegíveis, inviabilizando sua análise; 

 e) Cadastro desatualizado há mais de 48 meses; 

 f) os dados informados no cadastro do site da Fundação CETAP estarem divergentes dos dados 

cadastrados no Cadastro Único; 
  g) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; ou  
 h) não observar o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.22 e no Anexo 02 – Cronograma 

Completo deste Edital. 
5.30) A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no 

parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  
5.31) O envio da documentação exigida será de responsabilidade exclusiva do candidato, a Fundação CETAP 

não se responsabilizará por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta da 

referida documentação. 
5.32)  Não será permitida, após o envio do Requerimento de Isenção de taxa de inscrição, da Declaração de 

Hipossuficiência Financeira e dos demais documentos comprobatórios, a complementação da 

documentação, bem como, revisão, mesmo em período de recurso. 
5.33)  Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de inscrição via fax, via correio eletrônico 

ou, ainda, fora do prazo. 
5.34) O deferimento do pedido de isenção de pagamento de taxa de inscrição ficará condicionado à 

comprovação da deficiência e/ou da hipossuficiência atestada(s) pelo envio da documentação 

especificada nos subitens 5.24 e/ou 5.26 deste Edital. 
5.35) O simples envio da documentação não garante ao interessado a isenção de pagamento da taxa de 

inscrição, a qual estará sujeita à análise por parte da Fundação CETAP nos termos das regras previstas 

neste Edital. Os documentos listados nos subitens 5.24 e 5.26 apresentados não serão devolvidos.  
5.36) O não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição, a falta 

ou inconformidade de alguma documentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do 

período fixado implicará indeferimento do referido pedido. 
5.37)  Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, será divulgada a Relação Preliminar 

das Solicitações de Isenção do Pagamento da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas, nos termos do 

item 13 deste Edital. 
5.38)  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos 

poderão interpor recursos através do Portal de Acompanhamento no endereço eletrônico da Fundação 

CETAP, os quais serão devidamente analisados. Após esse período, não serão aceitos pedidos de 

revisão.  
5.39) Após análise dos recursos, será divulgada a Relação Definitiva das Solicitações de Isenção do 

Pagamento da Taxa de Inscrição Deferidas e Indeferidas, nos termos do item 13 deste Edital. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D83936.htm#art10
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5.40)  Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos nos 

termos do subitem 5.39 deste Edital e, ainda, tenham interesse em efetivar a respectiva inscrição neste 

concurso público, deverão acessar o Sistema Eletrônico de Inscrições da Fundação CETAP e efetuar o 

pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição. 
5.41) Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos e 

que não efetivarem a sua inscrição através do pagamento do boleto bancário da taxa de inscrição dentro 

do prazo previsto não participarão deste concurso público. 
5.42)  O candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um cargo, independentemente do nível de 

escolaridade. 
5.43)  Caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada como oficial apenas a mais recente, 

considerando a data, hora, minuto e segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de 

Inscrições da Fundação CETAP. 
5.44) As informações prestadas pelo candidato, durante a fase de inscrição, são de sua inteira 

responsabilidade. A declaração falsa ou inexata dos dados fornecidos pelo candidato poderá gerar o 

cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. 
5.45) Outras Informações: 
 a)  Só o pagamento da taxa de inscrição não significa que o candidato esteja inscrito, estando sujeito 

à confirmação posterior, quando será publicada a Lista Provisória de Candidatos Inscritos; 

 b)  Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou condicional; 
 c)  Não serão recebidas inscrições por via postal, via fax, correio eletrônico, condicional ou 

extemporânea. 
5.46) As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de 

inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

5.47) O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação 

de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos a data de 

nascimento, notas e desempenho nas provas, ser pessoa com deficiência (se for o caso), entre outros, 

tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da publicidade dos atos 

atinentes ao concurso. Não caberão reclamações posteriores nesse sentido, ficando cientes também os 

candidatos de que, possivelmente, tais informações poderão ser encontradas na rede mundial de 

computadores por meio dos mecanismos de busca atualmente existentes.  

 

6. DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

6.1)  Ao candidato com deficiência, que pretende fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 

VIII, do artigo 37 da Constituição Federal, é assegurado o direito de inscrição neste Concurso Público 

desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo pleiteado. 
6.2)  O candidato com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais 

candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, aos critérios de aprovação, ao horário, ao local de 

aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
6.3) Das vagas destinadas a este Concurso, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com 

deficiência, observadas as disposições pertinentes: 
a)  A reserva de vagas fixada no percentual de 5% (cinco por cento) será aplicada aos cargos com 

número de vagas superior a 20 (vinte); 
b) nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 20 (vinte) será 

reservada 01 (uma) vaga às pessoas com deficiência; 
c) aos cargos com número de vagas inferior a 5 (cinco) não será aplicada a reserva de vagas às 

pessoas com deficiência, em razão da impossibilidade de aplicação do percentual máximo fixado 

na legislação pertinente. 
6.4)  Na aplicação do percentual a que se refere o subitem 6.3, quando o resultado for fração de um número 

inteiro, será arredondado para um número inteiro imediatamente posterior. 
6.5)  O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico 

de Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital, via 

SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio da documentação) para a sede da 

Fundação CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 15 deste Edital) OU via upload,  por meio de link 

específico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , o seguinte documento 
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comprobatório: Laudo Médico legível atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como, a 

provável causa da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) meses anteriores à data de 

publicação deste Edital. Deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 

6.5.1) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência deverá ser enviada (desde que não opte pela 

via upload) em envelope tamanho A4 devidamente lacrado e etiquetado conforme o modelo a seguir: 

 

SOLICITAÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA 
Nome completo do candidato 

CPF do candidato 

 

6.6)  O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, ou, ainda, mesmo 

tendo indicado tal condição no Formulário Eletrônico de Inscrição e não enviar via SEDEX ou via upload, 

o documento comprobatório tratado no subitem 6.5 deste Edital, não concorrerá às vagas reservadas às 

pessoas com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de sua situação, concorrendo às 

demais vagas para Ampla Concorrência. 
6.6.1) Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória para a Solicitação para concorrer às 

vagas reservadas às pessoas com deficiência, a complementação da mesma, bem como, revisão, 

mesmo em período de recurso. 
6.7) O Laudo Médico terá validade somente para este Concurso Público e para esta finalidade de solicitação 

para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, e não será devolvido, assim como, não 

serão fornecidas cópias desse laudo. 

6.8) A exatidão dos documentos enviados será de total responsabilidade do candidato. 

6.9)  A publicação do Resultado Final do concurso será divulgada através de duas listas, a primeira contendo 

a classificação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a 

classificação dos candidatos com deficiência. 

6.10) Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância da ordem de classificação geral. 
6.11) O candidato com deficiência aprovado no presente concurso será submetido à avaliação realizada por 

equipe multiprofissional da Prefeitura Municipal de INHANGAPI/PA. 
6.12)  Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

aposentadoria. 

 

 

7. DA CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 

 

7.1) A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória de Candidatos Inscritos a ser publicada 

nos termos do item 13 deste Edital. 
7.1.1) Na Lista Provisória de Candidatos Inscritos no Concurso Público, serão divulgadas, em ordem alfabética, 

as seguintes relações: 
 a) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas; 
 b) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas 

reservadas às pessoas com deficiência deferidas e indeferidas; 

 c) Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para a 

realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas e indeferidas. 
7.2) O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte do candidato, de seus dados     

divulgados na Lista Provisória de Candidatos Inscritos. 
7.3) O candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na Lista Provisória de Candidatos   

Inscritos: 
 a) ausência do seu nome em qualquer uma das Relações; 
 b) erro cadastral (nome completo, CPF e data de nascimento); 
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 c) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos com inscrições indeferidas; 
 d) inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para 

concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de não ser 

candidato com deficiência; 

 e) não inclusão do seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para 

concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, em caso de ser candidato com 

deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital; 

 f) inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de 

atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em 

caso do candidato não possuir necessidade de atendimento especial; 
 g) não inclusão de seu nome na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações 

de atendimento especial para a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em 

caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o 

procedimento de solicitação previsto neste Edital; 

 h) não inclusão de seu NOME SOCIAL na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas 

inscrições deferidas e indeferidas, em caso de ter realizado todo o procedimento de solicitação 

previsto neste Edital. 

7.4) Em quaisquer dos casos previstos no subitem 7.3 deste Edital, o candidato deverá interpor recurso, nos 

termos do item 12 deste Edital, observando o período determinado para a Confirmação das Inscrições 

no Anexo 02 – Cronograma Completo deste Edital. 
7.5) O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provisória de Candidatos Inscritos e verificar 

que todos os seus dados encontram-se de forma correta terá sua inscrição confirmada e deverá aguardar 

a publicação do Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e Horários da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha. 
7.6) Os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, sendo considerada para tanto a 

data de recebimento do recurso interposto via internet. 
7.7) Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de seus dados na Lista Provisória de 

Candidatos Inscritos, a qual passará a ser oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer tipo 

de recurso no prazo previamente estabelecido. 
7.7.1) Tornam-se, sem efeito, os recursos interpostos após o período previsto neste Edital, sendo os mesmos 

indeferidos sem análise do mérito. 
7.8) Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos nos termos e condições dos itens 06 

e 12 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e Divulgação dos Locais e Horários da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do item 13 deste Edital. 
7.9) O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, quaisquer das ocorrências 

previstas no subitem 7.3 deste Edital e não recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada: 
   a)  ser eliminado do concurso quando o seu nome não constar nas Relações Provisórias de 

candidatos com inscrições deferidas ou ainda constar na Relação Provisória de candidatos com 

inscrições indeferidas; 
 b) alterar o erro cadastral (nome completo, CPF, data de nascimento e opção de cargo) na Ata de 

Correção que lhe será disponibilizada no dia da realização da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha; 
 c) concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome estiver incluso na 

Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às vagas 

reservadas às pessoas com deficiência deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com 

deficiência, quando o candidato poderá ser eliminado do certame; 

 d) não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu nome não estiver 

incluso na Relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para concorrer às 

vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas, em caso de ser candidato com 

deficiência e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital; 
 e) não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso na Relação Provisória 

de candidatos que tiveram suas solicitações de atendimento especial para a realização da Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha deferidas, em caso do candidato possuir necessidade de 

atendimento especial e ter realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital. 
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8. DA DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

8.1) Será divulgado, nos termos do item 13 deste Edital, o Edital de Homologação das Inscrições e de 

Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
8.2) A Fundação CETAP não enviará telegramas e nem informará por telefone, fax ou e-mail, o local de prova 

do candidato, sendo de responsabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação no 

respectivo Edital. 
8.3) O candidato que desejar imprimir o seu Cartão de Inscrição, que contém informações a respeito de seu 

local e horário de prova, poderá fazê-lo utilizando o Portal de Acompanhamento da Fundação CETAP no 

endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br. 
8.3.1) O Cartão de Inscrição contém informações a respeito dos dados cadastrais do candidato, assim como, o 

local e horário de realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
8.3.2) A impressão do Cartão de Inscrição é uma opção do candidato, uma vez que as informações contidas 

no mesmo serão divulgadas no Edital de Homologação das Inscrições e de Divulgação dos Locais e 

Horário da Prova Objetiva de Múltipla Escolha.  
8.3.3) Não será cobrada a apresentação do Cartão de Inscrição no dia da realização da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha 

 

 

9. DA 1ª FASE: PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 

9.1) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será realizada em local e horário a serem estabelecidos pelo Edital 

de Homologação e de Divulgação dos Locais e Horários da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

determina o item 8 deste Edital. 
9.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de prova no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br. 
9.1.2) O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela Fundação CETAP. 
9.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da 

Prova Objetiva de Múltipla Escolha e o comparecimento no horário determinado. 
9.1.4) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha terá duração máxima de 03h30 (três horas e trinta minutos). 
9.2) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os 

candidatos inscritos. 
9.3) À Prova Objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 
9.4) A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões conforme as tabelas 

seguintes: 

 

 a) Para os cargos de Nível Fundamental Incompleto: 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

10 
Matemática 20 0,2 4,0 

Atualidades 05 0,2 1,0 

Legislação 05 0,2 1,0 

  

 b) Para os cargos de Nível Fundamental Completo: 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

10 
Matemática 20 0,2 4,0 

Atualidades 05 0,2 1,0 

Legislação 05 0,2 1,0 
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 c)  Para os cargos de Nível Médio Técnico: 

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 20 0,2 4,0 

10 

Matemática e Raciocínio 

Lógico 
10 0,2 2,0 

Informática 05 0,2 1,0 

Atualidades  05 0,2 1,0 

Legislação 05 0,2 1,0 

Conhecimentos Específicos 05 0,2 1,0 

 

 d) Para os cargos de Nível Superior:  

Disciplinas Questões Pontos Total 

Língua Portuguesa 15 0,2 ,0 

10 

Informática 05 0,2 1,0 

Atualidades 05 0,2 1,0 

Legislação 05 0,2 1,0 

Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0 

 

9.5) Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (A, B, C e D), da qual apenas uma será 

correta, de acordo com o comando da questão. 
9.6) O conteúdo programático de cada disciplina da Prova Objetiva de Múltipla Escolha encontra-se no Anexo 

01 deste Edital e está disponível nos termos do item 13 deste Edital. 
9.6.1) As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto 

de avaliação, ainda que não contempladas nos objetos de avaliação constantes no Anexo 01 deste Edital. 
9.6.2) A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em 

dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no 

conteúdo programático previsto no Anexo 01 deste Edital. 
9.7) O candidato receberá 01 (um) Caderno de Questões que consistirá na Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

e 01 (um) Cartão Resposta, onde deverá marcar suas respostas, com caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta fabricada em material transparente.  
9.7.1) O Cartão Resposta será utilizado para correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.8) O candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do Caderno de Questões sob pena de 

eliminação no Concurso Público. 
9.9) A correta utilização do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato. 
9.9.1) Não será fornecido Cartão Resposta substituto ao candidato. 
9.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de marcação no Cartão Resposta), nem 

questões que contenham mais de uma resposta marcada, rasura, emenda, ainda que legível. 
9.11) As informações extras acerca da correta utilização do Cartão Resposta estarão impressas no mesmo, 

devendo ser rigidamente seguidas, sob pena de ser invalidado. 
9.12) O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos 

do horário previsto para início da mesma, munido do seguinte material: 
 a)  Documento oficial de identidade (original); 

b)  Caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. 
9.13) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros 

Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional (ordem, conselhos, 

etc.), passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras 

funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, Carteira de Trabalho 

e Previdência Social - CTPS, carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 

159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997). 
9.13.1) Para o candidato estrangeiro, nos termos do item 3, subitem 3.1, alínea “a” deste Edital, os documentos 

válidos serão a Carteira de Estrangeiro ou o passaporte visado.  
9.14) Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais 

(qualquer modelo, por meio físico ou eletrônico/digital), carteiras de motorista (modelo antigo), carteira 
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nacional de habilitação digital (modelo eletrônico), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor 

de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

9.14.1) Ante a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas no ingresso nos locais de provas 

como também durante a realização das provas, e em razão da proibição do uso de celulares e aparelhos 

eletrônicos durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, fica vedada a apresentação pelo 

candidato exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação em meio eletrônico (CNHe) e/ou título de 

eleitor digital (meio eletrônico). Para fins de identificação civil o candidato obrigatoriamente deverá 

apresentar documento original com foto e em meio físico, dentre aqueles admitidos no subitem 9.13 deste 

Edital.  

9.15) Não será aceita cópia (autenticada ou não) do documento de identidade. 
9.16)  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 

identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 

o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 (noventa) dias da data de 

realização da Prova Objetiva e Múltipla Escolha, ocasião em que será submetido à identificação especial, 

compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
9.16.1) A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente 

dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
9.17) Por ocasião da realização da prova, o candidato que não apresentar documento de identidade original, 

na forma definida por este Edital, não poderá fazer a prova e será, automaticamente, eliminado deste 

Concurso Público.  
9.17.1) No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portando o documento de identidade original, 

na forma definida por este Edital, não poderá permanecer dentro do Local de Prova.  
9.18) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste das listagens oficiais relativas aos 

locais de prova pré-estabelecidos, a Fundação CETAP poderá proceder a inclusão do referido candidato 

através do preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e 

de impressão digital em formulário próprio, mediante a apresentação do Boleto de Inscrição pago 

devidamente autenticado. 
9.18.1) A inclusão de que trata o subitem 9.18 terá caráter condicional, passível de confirmação pela Fundação 

CETAP, na fase de correção da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a 

pertinência da referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição. 
9.19) O portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivelmente, no horário de início da Prova, não 

sendo tolerado atraso, nem a presença de acompanhante nas dependências do local de realização da 

prova, exceto para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condição deverá ser mencionada 

previamente à realizadora do certame. 
9.20) Em nenhuma hipótese haverá aplicação de prova fora dos locais e horários pré-estabelecidos. 
9.21) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de prova, importando a ausência ou atraso 

do candidato na sua eliminação, seja qual for o motivo alegado. 
9.22) Durante a execução da prova, não será permitida consulta a nenhuma espécie de legislação, livro, 

revista, folheto, dicionário ou qualquer outro material impresso ou digital. 
9.23) No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato entrar ou permanecer com smartphone, 

tablet, ipod®, gravador, mp3 ou similar, ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica ou similar, notebook, palmtop, pen drive, máquina de 

calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, bem como, relógio de qualquer espécie ou 

quaisquer controles ou dispositivos eletrônicos, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer 

acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.  
9.23.1) A Fundação CETAP recomenda que o candidato não leve quaisquer dos objetos citados no subitem 9.23 

deste Edital. 
9.24) Caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem anterior, este deverá requerer ao Fiscal de 

Sala embalagem apropriada para a guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma.  
9.24.1) Todos os objetos citados no subitem 9.23 deverão ser guardados devidamente desligados. 
9.24.2) Qualquer som emitido pelos objetos citados no subitem 9.23 deste Edital durante e realização da prova 

poderá ocasionar a eliminação do candidato do Concurso Público, mesmo que acondicionado dentro da 

embalagem de objetos proibidos. 
9.24.3) O candidato que estiver portando qualquer tipo de arma no local de prova será encaminhado à 

Coordenação, onde será realizado procedimento de desmuniciamento da arma e acautelamento da 



CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA 14 / 20 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 
EDITAL N.º 01/2022, DE 22 DE JUNHO DE 2022 

 

mesma.  
9.24.4) O descumprimento das instruções contidas nos subitens 9.23, 9.23.1, 9.24 e 9.24.1 poderá implicar 

eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.  
9.25) Quando do término da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, o candidato deverá retirar-se da sala de prova 

portando sua embalagem com os objetos citados no subitem 9.23. 
9.25.1) A Fundação CETAP não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos ou de equipamentos 

eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos neles causados. 
9.26) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, deverá manifestar-se 

imediatamente ao Fiscal de Sala. 
9.27) Os eventuais erros nos dados pessoais constantes do Cartão Resposta ou na Ata de Sala deverão ser 

corrigidos na Ata de Correção. 
9.28) Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao Fiscal de Sala o Caderno de Questões e o Cartão 

Resposta, bem como todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção da 

embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 9.24. 
9.29) Será permitido ao candidato copiar o gabarito da prova e levar consigo o Caderno de Questões desde 

que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova.  
9.29.1) A anotação do gabarito será permitida de acordo com as instruções contidas na capa do Caderno de 

Questões. 
9.30) Todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem digitalizada do Cartão Resposta preenchido 

por eles durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br. 
9.30.1) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da data de publicação do Resultado 

Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.31) O candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixando o local de prova, após 120 (cento 

e vinte) minutos do início da mesma.  
9.32) O candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar em hipótese alguma. 
9.33) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas, em razão 

do afastamento do candidato da sala de prova. 

9.33.1) Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu início ou necessitar de suspensão 

momentânea durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, como por exemplo em caso de 

falta de energia elétrica, será concedido prazo adicional aos candidatos do local afetado, de modo que 

tenham o tempo total previsto neste Edital para a realização das provas, em garantia à isonomia do 

certame.  

9.33.2) Os candidatos afetados deverão permanecer no local do concurso, sob pena de eliminação do certame.  

9.34) Os três últimos candidatos de cada sala de prova só poderão sair juntos. 
9.35) A Fundação CETAP poderá, durante a realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, submeter os 

candidatos ao registro fotográfico individual para fins de confirmação de sua identidade, bem como ao 

sistema de detecção de metal. 
9.36) A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, 

bem como para possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. 
9.37)  Será considerado ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
 a) apresentar-se ao local de prova após o fechamento do portão, que se dará no horário 

determinado para início da realização da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, impreterivelmente; 
 b) não apresentar o documento de identidade exigido, respeitadas as exceções previstas no 

subitem 9.16; 
 c) não seguir, criteriosamente, todas as instruções contidas na capa do Caderno de Questões e do 

Cartão Resposta; 
 d) se recusar a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para sua realização; 
 e) se afastar da sala, após início da mesma, sem o acompanhamento de Fiscal;  
 f) se ausentar da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão Resposta;  
 g) durante a realização da prova, for encontrado em flagrante comunicação com outro candidato 

ou com pessoas estranhas, oralmente, por escrito, ou através de equipamentos eletrônicos, ou 

ainda que venha a tumultuar a sua realização;  
 h) utilizar livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que 

não forem expressamente permitidos, ou ainda qualquer dos objetos previstos no subitem 9.23 
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deste Edital; 
i) usar de ofensas ou insultos para com os Coordenadores, Fiscais ou demais pessoas envolvidas 

na realização do certame, inclusive demais candidatos; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
k) não permitir ser submetido ao registro fotográfico individual para fins de confirmação de sua 

identidade, bem como ao detector de metal; 
l) não permitir a coleta de sua assinatura, registro fotográfico e/ou se recusar a realizar qualquer 

procedimento que tenha por objetivo comprovar a autenticidade de identidade e/ou de dados; 
m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à 

Coordenação. 

9.38) Será considerado APROVADO na 1ª Fase do Concurso Público o candidato que obtiver na Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na referida Prova E que 

obtiver nota que o classifique na proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas 

ofertadas para o cargo a que estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação.  
9.39) Será considerado REPROVADO na 1ª Fase do Concurso Público o candidato que obtiver na Prova 

Objetiva de Múltipla Escolha rendimento inferior a 6 (seis) pontos na referida Prova OU que não obtiver 

nota que o classifique na proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas ofertadas 

para o cargo a que estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 
9.40)    Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do 

item 13 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha. 
9.41) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha, será divulgado a Resultado Definitivo da Prova Objetiva de Múltipla Escolha, nos termos do 

item 13 do presente Edital. 

 

 

10. DA 2ª FASE: PROVA DE TÍTULOS  

 

10.1) A Prova de Títulos, de caráter Classificatório, será aplicada somente aos candidatos inscritos nos cargos 

de Nível Superior convocados através do Edital de Convocação para a Prova de Títulos nos termos do 

item 13 do presente Edital, sendo realizada em data fixada no Anexo 02 – Cronograma Completo do 

presente Edital. 
10.2)    Serão analisados os documentos da Prova de Títulos somente dos candidatos inscritos para os cargos 

de Nível Superior APROVADOS na 1ª Fase do Concurso Público conforme critérios estabelecidos no 

item 09 do presente Edital, que realizaram o envio dos documentos de acordo com as datas fixadas no 

Anexo 02 – Cronograma Completo do presente Edital. 
10.3) À Prova de Títulos será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.  
10.4) Os Títulos corresponderão à Titulação Acadêmica, sendo avaliados segundo os parâmetros do quadro 

abaixo: 

ALÍNEAS TÍTULO 
VALOR DE 

CADA 

TÍTULO 

VALOR 

MÁXIMO 

A Pós-graduação: Doutorado  5,00  5,00  

B Pós-graduação: Mestrado  3,00  3,00 

C Pós-graduação Lato Sensu  1,00  2,00 

 

10.5) Os títulos serão somados concomitantemente até o valor máximo de 10 (dez) pontos, respeitando o valor 

máximo apresentado na Tabela do subitem 10.4 do presente Edital, para cada tipo de título.  
10.6) A documentação comprobatória para obtenção de pontos na Prova de Títulos seguirá os seguintes 

critérios:  
10.6.1) Para os títulos referentes à alínea “A” do subitem 10.4 serão aceitas as seguintes documentações:  

a)  Diploma de Curso de Pós-Graduação em Nível de Doutorado devidamente reconhecido pelo 

MEC e expedido por instituição reconhecida pelo MEC, ou Certificado/Declaração de Conclusão 

do respectivo Curso, este último devidamente acompanhado do Histórico Escolar, no qual conste 

o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções do 
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resultado dos exames e do julgamento da tese ou dissertação.  
b)  Para Curso de Doutorado concluído no exterior, será aceito apenas o Diploma, desde que 

revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil, na conformidade com as normas 

estabelecidas pelo MEC.  
10.6.2) Para os títulos referentes à alínea “B” do subitem 10.4 serão aceitas as seguintes documentações:  

a)  Diploma de Curso de Pós-Graduação em Nível de Mestrado devidamente reconhecido pelo MEC 

e expedido por instituição reconhecida pelo MEC, ou Certificado/Declaração de Conclusão do 

respectivo Curso, este último devidamente acompanhado do Histórico Escolar, no qual conste o 

número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas menções do 

resultado dos exames e do julgamento da tese ou dissertação.  
b)  Para Curso de Mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o Diploma, desde que 

revalidado por Instituição de Ensino Superior no Brasil, na conformidade com as normas 

estabelecidas pelo MEC.  
10.6.3) Para os títulos referentes à alínea “C” do subitem 10.4 serão aceitas as seguintes documentações:  

a)  Certificado ou Declaração de Conclusão de Curso de Especialização em nível de Pós-graduação 

lato sensu, expedido pela instituição ministrante e reconhecida pelo MEC, de acordo com as 

normas do Conselho Nacional de Educação, anexando o respectivo Histórico Escolar.  

10.7) Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua 

Portuguesa por tradutor juramentado.  
10.8) Apenas os Títulos que tenham relação direta com o cargo escolhido pelo candidato no presente Concurso 

Público terão validade para o cômputo de pontos na Prova de Títulos.  
10.9) A comprovação dos Títulos deverá ser através de envio, via upload, das imagens dos títulos, por meio 

de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br . 

10.9.1) O envio da documentação referente à Prova de Títulos é de responsabilidade exclusiva do candidato. A 

Fundação CETAP não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 

documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão 

somente para esse Certame, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias.  

10.9.2) O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação original referente às imagens enviadas 

via upload para a Prova de Títulos.  

10.9.3) Caso seja solicitado pela Fundação CETAP, o candidato deverá enviar a referida documentação via 

SEDEX para a sede do CETAP em Belém/PA, para a confirmação da veracidade das informações. 

10.10) A veracidade das informações prestadas no envio da imagem dos títulos será de inteira responsabilidade 

do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações 

inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação 

do certame. 

10.11) Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Parâmetros da Prova de Títulos 

serão desconsiderados.  
10.12) Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos via fax, página eletrônicas sem a 

respectiva autenticação do cartório ou outras formas que não aquelas exigidas no presente Edital.  
10.13) O envio dos documentos referentes à Prova de Títulos deverá ser realizado no período mencionado no 

Anexo 02 – Cronograma Completo do presente Edital.  

10.14) O não envio via upload dos documentos referentes à Prova de Títulos, nos termos do item 11 do presente 

Edital e do Edital de Convocação para a Prova de Títulos, implicará na atribuição de 0 (zero) pontos na 

referida Prova.  

10.15) Não serão aceitos Títulos encaminhados via postal, via fax, via correio eletrônico ou por quaisquer outras 

vias não especificadas no presente Edital.  

10.16) Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do 

item 14 do presente Edital, o Resultado Preliminar da Prova de Títulos. 

10.17) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da Prova de Títulos, será divulgado 

o Resultado Definitivo da Prova de Títulos, nos termos do item 13 do presente Edital. 
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11. DO RESULTADO FINAL 

 

11.1) Será considerado APROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de Múltipla 

Escolha rendimento igual ou superior a 6 (seis) pontos na referida Prova E que obtiver nota que o 

classifique na proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas ofertadas para o cargo 

a que estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 
11.2) Será considerado REPROVADO no concurso público o candidato que obtiver na Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha rendimento inferior a 6 (seis) pontos na referida Prova OU que obtiver nota que não o 

classifique na proporção de 2:1 (dois para um) em relação à quantidade de vagas ofertadas para o cargo 

a que estiver concorrendo, respeitando o empate na última colocação. 
11.3) Será considerado APROVADO E CLASSIFICADO no concurso público o candidato APROVADO nos 

termos do subitem 11.1 do presente Edital e que obtiver Nota Final suficiente à classificação para o 

número de vagas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso. 
11.4)    Será considerado APROVADO E NÃO CLASSIFICADO no concurso público o candidato APROVADO 

 nos termos do subitem 11.1 do presente edital com Nota Final insuficiente à classificação para o 

 número de vagas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso. 
11.4.1) Os candidatos APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS formarão o cadastro de reserva. 
11.5)  A Nota Final de cada candidato será encontrada através da seguinte equação: 

a) Para os candidatos inscritos nos cargos de Nível Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, 

Médio Completo e Médio Técnico: 

 

Nota Final = NPO 
 

 

b) Para os candidatos inscritos nos cargos de Nível Superior Completo: 
 

Nota Final = (NPO x 80%) + (NPT x 20%) 
 

Em que: 
NPO: Nota da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

NPT: Nota da Prova de Títulos 

DO RESULT 
11.6) Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os valores decrescentes da Nota Final.  
11.7)  Apurado o total de pontos que compõe a Nota Final, na hipótese de empate entre os candidatos 

APROVADOS, serão adotados os seguintes critérios de desempate na respectiva ordem: 
 a)  for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta anos, conforme artigo 27, 

parágrafo único, da Lei n° 11.741/2003 (Estatuto do Idoso); 
b)  obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos, quando for o caso; 

 c) obtiver maior nota na Prova de Língua Portuguesa; 
 d) obtiver maior nota na Prova de Legislação; 
 e) obtiver maior nota na Prova de Informática, quando for o caso; 

 f)  obtiver maior nota na Prova de Matemática e Raciocínio Lógico, quando for o caso; 

 g)  obtiver maior nota na Prova de Matemática, quando for o caso; 

 h) obtiver maior nota na Prova de Títulos, quando for o caso; 

 i) possuir a maior idade, considerando o dia, mês e ano de nascimento. 
11.7.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados todos os critérios de desempate 

estabelecidos por este edital, a Fundação CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a 

serem definidos em edital específico de convocação. 

11.8)    Em data fixada no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, será divulgado, nos termos do 

item 13 do presente Edital, o Resultado Final Preliminar do Concurso Público. 
11.9) Após análise dos recursos interpostos contra o Resultado Final Preliminar do Concurso Público, será 

divulgado o Resultado Final Definitivo do Concurso Público, nos termos do item 13 do presente Edital. 
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12. DOS RECURSOS 

 

12.1) Caberá recurso contra: 

 Recurso Forma 

01 Edital Completo do Certame Internet 

02 
Relação Preliminar das Isenções Deferidas 

e Indeferidas 
Internet 

03 Lista Provisória de Candidatos Inscritos Internet 

04 
Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva 

de Múltipla Escolha  
Internet 

05 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva de 

Múltipla Escolha  
Internet 

06 Resultado Preliminar da Prova de Títulos Internet 

07 Resultado Final Preliminar  Internet 

 

12.2)  Para interpor recurso pela Internet, é necessário acessar o Portal de Acompanhamento 

(https://www.fundacaocetap.com.br) e preencher eletronicamente o Formulário próprio, respeitando os 

prazos informados no Anexo 02 - Cronograma Completo deste Edital. 

12.2.1) Para interpor recurso contra o Edital Completo do Certame, é necessário fazer o login no site 

https://www.fundacaocetap.com.br , clicar no botão “Impugnação contra o Edital de Abertura” na página 

do Concurso e preencher eletronicamente o formulário próprio.  

12.3) Todos os recursos serão analisados, entretanto, somente serão respondidos e divulgados em documento 

específico os Recursos interpostos contra o Gabarito Oficial Preliminar se devidamente fundamentados. 

Os deferimentos/indeferimentos dos demais Recursos interpostos contra as outras fases do certame 

serão informados através da divulgação dos Resultados Definitivos de cada etapa questionada, quando 

então o candidato poderá verificar a alteração ou não de sua pontuação, o que indicará o respectivo 

deferimento/indeferimento do recurso, não havendo qualquer outro tipo de comunicação relacionada ao 

deferimento ou indeferimento dos recursos. 
12.3.1) Em nenhuma hipótese, será encaminhada resposta individual aos candidatos. 
12.3.2) A Fundação CETAP não se responsabilizará pelo não recebimento dos recursos interpostos pela Internet 

ocasionado por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento 

das linhas de comunicação, bem como, outros fatores que impossibilitem a transmissão de dados. 
12.4) Se o exame de recursos contra o Gabarito Oficial Preliminar da Prova Objetiva de Múltipla Escolha 

resultar na anulação de questão integrante de Prova, a pontuação correspondente a essa questão será 

atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
12.5) Se houver alterações do Gabarito Oficial Preliminar, essa alteração valerá para todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. 
12.6) O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo no seu recurso. Recursos inconsistentes ou sem 

fundamentação serão preliminarmente indeferidos. 
12.7) Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos e/ou recurso contra o Gabarito 

Oficial Definitivo. 
12.8) Recurso interposto fora do prazo previsto será indeferido. 
12.9) Não será aceito recurso enviado via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
12.10) Recursos cujo teor desrespeite a Banca serão preliminarmente indeferidos. 
12.11) A Banca Examinadora constitui última instância para julgamento dos recursos, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

 

13. DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS 

 

13.1) Os resultados de cada fase deste Concurso Público, bem como, todas as comunicações oficiais de 

interesse dos candidatos, serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico 

https://www.fundacaocetap.com.br. 
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13.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações oficiais através dos meios 

disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA e pela Fundação CETAP, não 

podendo o candidato alegar desconhecimento de qualquer publicação oficial divulgada dentro dos termos 

especificados no item 13 deste Edital. 
13.3) Não serão fornecidas informações por telefone, fax, correios, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outra 

forma que não as especificadas no item 13 deste Edital. 

 

 

14. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

14.1)  A nomeação e posse no cargo obedecerão à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação 

direito à nomeação, que dependerá da necessidade de pessoal e disponibilidade orçamentária da 

Administração Pública. 
14.2)  A nomeação dar-se-á em consonância com a legislação em vigor. 
14.3) Os candidatos serão convocados através de publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e no Portal 

da Prefeitura Municipal de INHANGAPI. 
14.3.1) Não serão realizadas convocações através de telefone, fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outra 

forma que não as especificadas no subitem 13 deste Edital. 
14.3.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à convocação oficial 

através dos meios disponibilizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA não podendo o 

candidato alegar desconhecimento de qualquer convocação oficial divulgada dentro dos termos 

especificados no subitem 13 deste Edital. 
14.4)  Após a nomeação, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação 

das condições estabelecidas nos itens 02 e 03 deste Edital que estabelecem as exigências de cada cargo 

para efeito de investidura, bem como da legislação pertinente, sendo que a não apresentação de 

quaisquer deles implicará revogação do ato de nomeação. 
14.4.1)  Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, declarações, nem fotocópias não autenticadas. 

14.4.2)  É facultado à PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA exigir dos candidatos, até a data da posse, 

além da documentação prevista neste Edital e pelo setor de Recursos Humanos, outros documentos que 

julgar necessário.  

14.5)  Os candidatos com deficiência serão submetidos à avaliação física e psicológica, perante uma junta 

multidisciplinar que fornecerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das funções 

inerentes ao cargo no qual venha a ser investido. 
 

15. DO ENDEREÇO CITADO NESTE EDITAL 

 

15.1) Endereço da sede da Fundação CETAP: Av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, CEP: 66.010-000, 

Centro, Belém/PA. (Horário de funcionamento: 09:00 às 12:00 horas). 
 

 

 16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1) A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação das 

condições do Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes. 
16.2) A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA e a Fundação CETAP não se responsabilizam por 

quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações que venham a ser comercializados, referentes 

à preparação de candidatos a este Concurso Público. 
16.3) Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das 

Provas. O candidato deverá observar, rigorosamente, os Editais e os comunicados a serem divulgados 

na forma do item 13 deste Edital. 
16.4) Decorridos 180 (cento e oitenta) dias após a divulgação do Resultado Final do Concurso Público, e não 

se caracterizando qualquer óbice, é facultado a Fundação CETAP a incineração das Provas e demais 

registros escritos, mantendo-se, porém, pelo prazo de validade do concurso, os registros eletrônicos. 
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16.5) Toda documentação comprobatória enviada via Sedex, junto à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, será considerada como válida quando postada dentro do prazo estabelecido neste Edital. 
16.6) Os itens, subitens e Anexos deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data 

de convocação dos candidatos para a Prova correspondente, circunstância em que será mencionada em 

Edital de Retificação a este Edital a ser publicado na forma do item 13 deste Edital. 
16.6.1) É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo e qualquer Edital de Retificação 

a este Edital que vier a ser publicado, nos termos do item 13 deste Edital.  
16.7) Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA a Homologação do Resultado Final, o qual 

será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e no Portal da Prefeitura Municipal de INHANGAPI. 
16.8) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso em conjunto com a Fundação CETAP. 
16.8.1) Os questionamentos relativos a casos omissos neste Edital e na Legislação Municipal deverão ser 

protocolados no polo de recolhimento de documentos da Fundação CETAP e serão resolvidos pela 

Comissão do Concurso em conjunto com a Fundação CETAP. 
16.9) A Comissão do Concurso poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, a qualquer tempo, 

desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou irregularidade nas provas em que se submeter. 
16.10) A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA e a Fundação CETAP se eximem de quaisquer 

despesas decorrentes da participação do candidato neste Concurso Público. 
16.11)  O Concurso Público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de Homologação do Resultado 

Final, podendo ser prorrogado por igual período. 
16.12) O candidato APROVADO obriga-se a manter atualizado seu endereço junto à PREFEITURA MUNICIPAL 

DE INHANGAPI/PA, enquanto perdurar a validade do Concurso. 
16.13) Não serão fornecidos aos candidatos, pela Fundação CETAP, quaisquer atestados, certidões ou 

certificados relativos à classificação ou notas de candidatos, valendo para este fim a homologação 

divulgada no Diário Oficial do Estado do Pará.  
16.14) O foro da Comarca de INHANGAPI/PA é competente para decidir quaisquer ações judiciais interpostas 

com respeito a este Edital e respectivo Concurso Público. 
16.15) Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 

Inhangapi, 22 de junho de 2022. 
 

Egilásio Alves Feitosa 

Prefeito Municipal de Inhangapi 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA 
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EDITAL N.º 01/2022, DE 22 DE JUNHO DE 2022 

 

ANEXO 01 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

1. NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

1.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de textos. Ortografia: emprego das letras e dos acentos. Formação do feminino 

e do plural dos substantivos e adjetivos. Reconhecimento das classes de palavras. Emprego 

dos verbos regulares. 

 

1.2 MATEMÁTICA  

Operações Fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais, 

fracionários e decimais. Regra de Três Simples. Porcentagem. 

 

 

1.3 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  
 

 

1.4 LEGISLAÇÃO 

- Lei Municipal 690/2021, de 17 de maio de 2021 (Regime Jurídico Único da Prefeitura 

Municipal de Inhangapi) 

 

 

 

2. NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

2.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de texto. Ortografia: acentuação, emprego de letras e divisão silábica. Emprego 

do sinal indicativo de crase. Pontuação. Classes e emprego de palavras: substantivo, verbo, 

adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Gênero e 

número dos substantivos. Coletivos. Sintaxe da oração (período simples e composto). 

Concordância verbal e nominal. Significado das palavras: sinônimos, antônimos, denotação e 

conotação.  

 

 

2.2 MATEMÁTICA  

Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações com conjuntos. 

Fatoração e números primos: divisibilidade, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 

Razões e proporções: regras de três simples e composta. Porcentagem e divisão proporcional. 

Sistemas lineares: equações e inequações. Noções de geometria: retas, ângulos, paralelismo. 
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e perpendicularismo, triângulos e quadriláteros. Teorema de Pitágoras. Leitura de gráficos. 

Sistemas de medidas: tempo, massa, comprimento, área, volume etc. Perímetro e área de 

figuras planas, volumes de sólidos. 

 

 

2.3 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  
 

 

2.4 LEGISLAÇÃO 

- Lei Municipal 690/2021, de 17 de maio de 2021 (Regime Jurídico Único da Prefeitura 

Municipal de Inhangapi) 

 

 

 

3. NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

3.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão e Interpretação de Textos. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do sinal 

indicativo de crase. Uso dos porquês. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, 

homônimos e parônimos. Classes de Palavras: substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, 

numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Período simples e composto. 

Pontuação. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Colocação dos 

pronomes oblíquos átonos. Figuras de Linguagem. 

 

3.2 MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

Razão, proporção; regra de três simples e composta, porcentagem; juros compostos. 

Estatística. Tratamento da Informação: Leitura e interpretação de dados em tabelas 

estatísticas e gráficos. Medida de Centralização. Média, moda e mediana. Frequências 

acumuladas e desvio padrão. Desvios, Análise combinatória, Probabilidade, Progressão 

Aritmética, Progressão geométrica; Conjuntos (problemas).  

 

3.3 INFORMÁTICA  

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e Intranet. 

Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.  

 

 

3.4 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  

 

3.5 LEGISLAÇÃO  

- Lei Municipal 690/2021, de 17 de maio de 2021 (Regime Jurídico Único da Prefeitura 

Municipal de Inhangapi) 
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3.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 09: TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

Exercício e ética profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Obtenção e conservação 

de amostras biológicas destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes usados, fatores de 

interferência na qualidade das análises. Equipamentos de uso em laboratório, pesagens, 

volumétrica, microscopia (fotometria - leis de absorção da luz). Princípios bioquímicos 

implicados nas principais dosagens sanguíneas: glicídios, lipídios, protídeos, componentes 

inorgânicos, uréia, creatinina, bilirrubinas e enzimas hepáticas. Urina: análise qualitativa, 

quantitativa e sedimento. Parasitologia Humana: principais métodos para pesquisa de 

parasitas intestinais; Hematozoários: características morfológicas e ciclo evolutivo. 

Bacteriologia Humana: métodos bacteriológicos de identificação dos principais agentes 

etiológicos das infecções genitais, urinárias, respiratórias e das meninges; principais meios de 

cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de sensibilidade a antibióticos; hemocultura. 

Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação de complemento; aglutinação. Técnicas 

Hematológicas: câmara de contagem; identificação e contagem das células sanguíneas: 

glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e principais células do sangue periférico; contagem de 

plaquetas e reticulóides; principais colorações; métodos de dosagem da hemoglobina; 

hematócrito; índices hematimétricos; prova de falcização; curva de resistência globular 

osmótica; Coagulação: tempo de sangramento e de coagulação; prova do laço; retração do 

coágulo; tempo de protombina; tempo de tromboplastina parcial ativada; tempo de trombina; 

fibrinogênio. Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh Noções de higiene e assepsia. 

 

 

CARGO 10: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Exercício e ética profissional: Código de ética dos profissionais de enfermagem. 

Regulamentação do exercício profissional. Biossegurança. Educação em saúde. Relações 

humanas. Higiene e profilaxia. Anatomia e fisiologia humanas. Microbiologia e parasitologia. 

Atendimento de emergência e primeiros socorros. Técnicas básicas de enfermagem: Sinais 

vitais, Mensuração de altura e peso, Assepsia e controle de infecção. Biossegurança. 

Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e 

soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise). Prevenção de úlceras de 

pressão. Sondagens gástrica e vesical. Coleta de material para exames laboratoriais. 

Oxigenioterapia. Curativo. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao 

paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares, pulmonares, auto-imunes e 

reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético. Preparo, 

acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais. Atendimento de 

emergência: parada cardiorespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados 

convulsivos e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas. Vias de 

transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e 

parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-

parto, parto e puerpério. Crescimento e desenvolvimento da criança. Aleitamento materno. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 
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4. NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

4.1 LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreender e interpretar textos. Níveis de Linguagem na modalidade oral e escrita. 

Fenômenos Semânticos: Sinonímia, Antonímia, Polissemia, Ambiguidade, Homônimos e 

Parônimos. Ortografia Oficial. Coerência Textual. Período Simples e Composto. Coesão 

Textual. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Classe de Palavras: 

substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e 

advérbio. Colocação pronominal. Pontuação. Figuras de Linguagem. Acentuação gráfica. 

Emprego da crase.Fonética: Separação silábica, encontros vocálicos e consonantais, digráfos 

vocálicos e consonantais. Operadores argumentativos e modalizadors textuais.  

 

4.2 INFORMÁTICA 

Sistema operacional e ambiente Windows 7, Windows 8, Windows 10. Edição de textos, 

planilhas e apresentações utilizando Microsoft Word, Excel e Power Point (versões 2007 e 

2010) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 

Internet. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e Intranet. 

Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 

Programas de compressão de arquivos (Zip). Segurança da informação e procedimentos de 

segurança. Noções de vírus, ameaças virtuais e aplicativos (antivírus, anti-spyware). Noções 

de Proxy e Firewall. Procedimentos de backup.  

 

 

4.3 ATUALIDADES  

Conhecimentos de assuntos atuais e relevantes nas áreas da política, economia, transporte, 

sociedade, meio ambiente, educação, saúde, ciência, tecnologia, desenvolvimento 

sustentável, segurança pública, energia, relações internacionais, suas inter-relações e 

vinculações históricas.  

 

4.4 LEGISLAÇÃO  

- Lei Municipal 690/2021, de 17 de maio de 2021 (Regime Jurídico Único da Prefeitura 

Municipal de Inhangapi) 

 

 

4.5 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CARGO 11: ASSISTENTE SOCIAL 

Fundamentos histórico, teórico e metodológico do Serviço Social. O projeto ético-político do 

Serviço Social e a regulamentação da profissão. Questão social no Brasil. Questão de gênero. 

A política social e seu processo histórico; políticas setoriais e por segmento: assistência; 

saúde; saúde mental; previdência; criança e adolescente; educação; idoso; pessoas com 

deficiência. Trabalho e Serviço Social. Pesquisa e Serviço Social. Debate ético contemporâneo 

e a busca da consolidação do projeto ético político do Serviço Social, as condições de trabalho 

e respostas profissionais aos desafios de hoje. Áreas de atuação do Assistente Social e 

demandas profissionais no âmbito das relações entre Estado e Sociedade. Estratégias de ação 

em Serviço Social e os instrumentos de intervenção do Assistente Social. O Processo de 

Trabalho do Serviço Social. Novas modalidades de família: diagnóstico, abordagem sistêmica 

e estratégias de atendimento e acompanhamento. Políticas, diretrizes, ações e desafios na 

área da família, da criança e do adolescente: a defesa de direitos da criança e do adolescente. 

O papel dos conselhos, centros de defesa e delegacias. A adoção e a guarda: normas, 

processo jurídico e psicossocial, adoção à brasileira e adoção internacional. Lei Maria da 

Penha. Leis, regulamentações, estatutos e demais resoluções do trabalho profissional em 

Serviço Social. Trabalho Social com famílias; Princípios da Intersetorialidade; Trabalho em 
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Rede. Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social – NOB/SUAS (2012). Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS (2006). Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais. Política Nacional de Assistência Social. Reordenamento dos 

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Plano Nacional de Convivência 

Familiar e Comunitária. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS n.o 8.080/1990. Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação – LDB n.o 9394/96. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Política 

Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso (Lei n.o 10.741, de 1o de outubro de 2003). Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS (2004). Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais. Resolução CNAS n.o 109, de 11 de novembro de 2009. Lei do SUAS. 

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Ministério da 

Cidadania. Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. Conselho Nacional de Assistência 

Social e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília, 2009. SINASE 

– Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 2009. Protocolo de gestão integrada de 

serviços, benefícios e transferência de renda no âmbito do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, 2009. 

 

 

CARGO 12: BIOQUÍMICO-FARMACÊUTICO 

Bioquímica. Dosagens hormonais e de enzimas. Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas e 

proteínas. Equilíbrio ácido-base. Propriedades da água. Radicais livres. Hematologia.  Testes 

hematológicos. Automação em hematologia. Imunologia. Alergias. Avaliação da função imune. 

Carcinogênese. Doenças autoimunes. Leucemias. Microbiologia da água e dos alimentos. 

Métodos de análise. Parâmetros legais. Microbiologia médica. Bacteriologia, virologia e 

micologia. Urinálise. EAS. Bioquímica. Cultura. Teste de gravidez. Escolha, coleta, e 

conservação de amostra para diagnóstico. Preparo de vidraria, reagentes e soluções.  Preparo 

de meios de cultura. Equipamentos: princípios e fundamentos. Potenciômetros.  Autoclaves e 

fornos. Microscópios. Centrífugas. Espectrofotômetros e leitores de Elisa. Termocicladores. 

Legislação do Sistema Único de Saúde. 

 

 

CARGO 13: NUTRICIONISTA 

SUS – Princípios e diretrizes. Lei Orgânica da Saúde – Lei 8.080/90 e Lei 8.142/90. 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio 

e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento 

e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 

higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica Dietética: conceito, 

classificação e composição química. Características organolípticas, seleção, conservação, 

Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e 

critérios para o controle higiênico-sanitário. Sistema de análise de perigos em pontos críticos 

de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: conceito de 

alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. 

Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, 

metabolismo, fontes alimentares e interação. Nutrição materno-infantil; crescimento e 

desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança 

de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do 

Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemiologia das 

doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências 

nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados de saúde 

pública. Avaliação nutricional. Epidemiologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos 

estados nutricionais nas diferentes faixas etárias. Ética profissional. Legislação do Sistema 

Único de Saúde. 
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CARGO 14: PSICÓLOGO 

Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. Psicodiagnóstico. 

Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico, 

técnicas e tratamentos. Tratamento de dependências químicas. Conceitos básicos de 

Psicopatologia e dos Manuais de Classificação: Áreas de Interesse Especial: doenças 

ocupacionais, dependência química, deficiências físicas e mentais, psicossomática, doenças 

orgânicas, violência doméstica e sexual. Técnicas de entrevista. Anamnese. Uso de testes 

psicológicos. Testes de personalidade. Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas. 

Testes psicomotores. Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Elaboração de laudos, 

relatórios e pareceres psicológicos. Diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, 

personalidade e teorias psicodinâmicas. Ética profissional. Resoluções CFP/CRP. Equipes 

multidisciplinares. Atuação do psicólogo no SUAS - Sistema Único de Assistência Social. 

Psicologia do Desenvolvimento: a infância e a adolescência. Protagonismo Juvenil e Trabalho 

Social com Juventude. Trabalho Social com Famílias. Princípios da Análise Institucional. 

Processos de Exclusão/Inclusão Social. Construção Social da Violência. Concepção sobre 

grupos e instituições. Clínica ampliada à construção de projetos terapêuticos singulares na 

lógica da atenção psicossocial. Trabalho em Rede. Princípios da intersetorialidade. 

Reabilitação/reinserção psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento 

psíquico. Clínica e atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; Clínica e 

atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; Clínica e atenção 

psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao estresse; Clínica e atenção psicossocial 

aos transtornos psicóticos e aos transtornos do humor. Diagnóstico estrutural e direção do 

tratamento dos transtornos mentais.Teorias e sistemas em Psicologia. Processos psicológicos 

básicos e seus fundamentos. Processos básicos de interação social e seus fundamentos. 

Intervenções Psicológicas Individuais e Grupais: Mediação, Negociação, Dinâmica de Grupo 

(Relações grupais, institucionais e comunitárias). Psicologia Organizacional. Organizações: 

estrutura, processos e dinâmica. Teoria das organizações e concepções de trabalho. Cultura 

e clima organizacional. Motivação e satisfação no trabalho. Poder, liderança e conflitos nas 

organizações. Equipes de trabalho e grupos nas organizações. Bem-estar, saúde e qualidade 

de vida no contexto das organizações. Conhecimento, aprendizagem e desempenho humano 

nas organizações. Recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios de recrutamento. 

Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados. Avaliação de 

desempenho: objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: 

objetivos e métodos. Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e 

avaliação. Trabalho Social com famílias. Lei do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

no 8.742/93. Lei do Sistema Único de Saúde – SUS no 8080/1990. Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB no 9394/96. 
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DESCRIÇÃO Data 
01 AFIXAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 22/06/2022 

02 PRAZO DE RECURSO CONTRA O EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 23/06/2022 e 24/06/2022 

03 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 28/06/2022 à 24/08/2022 

04 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA E OS HIPOSSUFICIENTES SOLICITAREM A ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  28/06/2022 e 29/06/2022 

05 PERÍODO PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 28/06/2022 à 30/06/2022 

06 RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS 19/07/2022 

07 PERÍODO DE RECURSO CONTRA A RELAÇÃO PRELIMINAR DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
DEFERIDAS E INDEFERIDAS 20/07/2022 e 21/07/2022 

08 RELAÇÃO DEFINITIVA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS E INDEFERIDAS 28/07/2022 

09 PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PELO NOME SOCIAL 28/06/2022 à 24/08/2022 

10 PERÍODO DO ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 28/06/2022 à 25/08/2022 

11 PERÍODO DE ENVIO DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 28/06/2022 à 25/08/2022 

12 LISTA PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS 02/09/2022 

13 CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 05/09/2022 e 06/09/2022 

14 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DE DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS E HORÁRIOS DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 22/09/2022 

15 REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA  02/10/2022 

16 AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 03/10/2022 

17 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 04/10/2022 e 05/10/2022 

18 AFIXAÇÃO DO GABARITO OFICIAL DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 24/10/2022 

19 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 24/10/2022 

20 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 25/10/2022 e 26/10/2022 

21 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA 01/11/2022 

22 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS 01/11/2022 

23 PERÍODO DE ENVIO DE DOCUMENTOS REFERENTES À PROVA DE TÍTULOS 03/11/2022 à 07/11/2022 
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24 RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 16/11/2022 

25 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA DE TÍTULOS 17/11/2022 e 18/11/2022 

26 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DE TÍTULOS 23/11/2022 

27 RESULTADO FINAL PRELIMINAR 23/11/2022 

28 PERÍODO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL PRELIMINAR  24/11/2022 e 25/11/2022 

29 RESULTADO FINAL DEFINITIVO 30/11/2022 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022 

EDITAL N.º 01/2022, DE 22 DE JUNHO DE 2022 

 

ANEXO 03 – INFORMAÇÕES DOS CARGOS 

 

1. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 

Cargo 01 Motorista Categoria D 

Atribuições 

Dirigir veículos de acordo com a habilitação exigida; 

transportando pessoas a locais determinados, 

observando a ordem de serviço; manter o veículo 

em condições de uso, verificando combustível, 

comunicando a necessidade de consertos, reparos 

e outros, visando à manutenção e segurança; 

preencher relatórios de utilização do veículo, de 

acordo com o itinerário percorrido, horário e número 

de viagens para possibilitar o controle e 

programação dos serviços; zelar pelo comprimento 

das normas de saúde e segurança do trabalho e 

utilizar adequadamente equipamentos de proteção 

individual e coletiva; ter iniciativa e contribuir para o 

bom funcionamento da unidade em que estiver 

desempenhando suas tarefas; manter-se atualizado 

sobre as normas municipais e sobre a estrutura 

organizacional da secretaria em que estiver lotado; 

participar de cursos de qualificação e requalificação 

profissional e repassar aos seus pares informações 

e conhecimentos técnicos proporcionados pela 

prefeitura; manter conduta profissional compatível 

com os princípios reguladores da Administração 

Pública; tratar o público com zelo e urbanidade; 

participar da escala de revezamento e plantões, 

sempre que houver necessidade; realizar outras 

atribuições afins. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Fundamental Incompleto. Carteira Nacional 

de Habilitação – CNH, categoria “D”. 

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 02 Operador de Máquinas Pesadas 

Atribuições 

Operar e dirigir tratores, máquinas motoniveladoras, 

pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros 

veículos assemelhados, realizando terraplanagem, 
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aterros, nivelamento, desmatamento e atividades 

correlatas; dirigir outros veículos automotores 

quando necessário. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Fundamental Incompleto. Carteira Nacional 

de Habilitação – CNH, categoria “E”. 

Vencimento 
R$ 1.648,43 (mil, seiscentos e quarenta e oito reais 

e quarenta e três centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 03 Servente 

Atribuições 

Realizar serviços manuais de limpeza, 

acondicionamento e distribuição de material, copa, 

carregamentos, zelar pela conservação de prédios 

públicos e outros serviços auxiliares. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Incompleto.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 04 Vigia 

Atribuições 

Compreende o conjunto de atividades que se 

destinam a exercer a vigilância dos prédios públicos 

e canteiros de obras, percorrendo e inspecionando 

suas dependências, para evitar incêndio, roubos, 

entrada de pessoas estranhas e outras 

anormalidades, bem como executar a ronda noturna 

das dependências, verificando se as portas, janelas, 

portões e outras vias de acesso estão fechados 

corretamente e constatando irregularidades; tomar 

as providencias necessárias no sentido de evitar 

roubos e outros danos; observar a entrada e saída 

de pessoas, para evitar que pessoas estranhas 

possam causar transtornos e tumultos; controlar a 

movimentação de veículos, fazendo os registros, 

anotando o número da chapa do veículo, nome do 

motorista e horário; executar outras atribuições 

afins. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Incompleto.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
08 (oito) vagas, sendo 01 (uma) vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 05 Zelador 

Atribuições 

Compreende as atribuições de zelar pela limpeza e 

higiene do patrimônio público municipal; higienizar e 

desinfetar as áreas e equipamentos sob sua 

responsabilidade; zelar pelas condições de 

acondicionamento e destino do lixo, conforme as 

normas da vigilância sanitária; mudar a posição dos 

móveis e equipamentos, colocando-os nos locais 

designados; executar outras atribuições afins. 

Nível de Escolaridade Fundamental Incompleto. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Incompleto.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

2. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

 

Cargo 06 Agente de Vigilância Sanitária 

Atribuições 

Fiscalizar estabelecimentos comerciais de alimentos 

quanto a manipulação, condicionamento, higiene, 

equipamentos, utensílios e instalações físicas; 

inspecionar estabelecimento que comercializem 

alimentos para a concessão de Alvará Sanitário; 

apreender alimentos e/ou interditar locais que 

ofereçam riscos à saúde pública; inspeção de 

pescados e mariscos; reinspeção de carnes e peixes 

nos mercados; coleta de amostras de alimento para 

exames laboratoriais; detecção e acompanhamento 

dos locais que comercializam alimentos e que 

necessitem de ações especiais por oferecerem 

riscos à saúde pública; fiscalização no transporte e 

acondicionamento de alimentos; fiscalizar 

estabelecimentos de ensino, hotéis, motéis e 

congêneres, clubes recreativos e similares, 

lavanderias e similares, agências funerárias, 

velórios, necrotérios, cemitérios e crematórios, no 

tocante às questões higiênico-sanitárias. Fiscalizar 

estabelecimentos que comercializem e distribuam 

gêneros alimentícios, bebidas e água minerais; 

emitir e lavrar notificação, autos de infrações, de 

advertência, de embargo, interdição, de apreensão 

e demais documentos inerentes ao poder de polícia 

do Município, estabelecendo prazos e tomando 

outras providencias com relação aos violadores da 

Lei, das normas ou regulamentos sanitários 

vigentes; elaborar réplicas e tréplicas fiscais em 

processos oriundos de penalidades impostas em 

decorrência do poder de polícia do Município nas 

relações de consumo; executar e/ou participar de 
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ações de Vigilância Sanitária em articulação direta 

com as de Vigilância Epidemiológica e Atenção à 

Saúde, incluindo as relativas à Saúde do 

Trabalhador, controle de Zoonoses e ao Meio 

ambiente. Exercer outras responsabilidades / 

atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Completo.  

Vencimento R$ 1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 07 Almoxarife 

Atribuições 

Orientar e controlar os serviços de almoxarifado, 

recebendo, estocando e distribuindo os diversos 

materiais; conferir o estoque, examinando 

periodicamente o volume de mercadorias e 

calculando necessidades futuras; Controlar o 

recebimento de material, confrontando as 

requisições e especificações com as notas e 

material entregue; Organizar o armazenamento de 

produtos e materiais, fazendo identificação e 

disposição adequadas, visando uma estocagem 

racional; Zelar pela conservação do material 

estocado em condições adequadas evitando 

deterioramento e perda; Fazer os registros dos 

materiais sob guarda nos depósitos, registrando os 

dados em terminais de computados ou em livros, 

fichas e mapas apropriados; Realizar inventários e 

balanços do almoxarifado; Coordenar e controlar o 

trabalho do pessoal do almoxarifado; Executar 

outras tarefas afins, determinadas pelo superior 

imediato. 

Nível de Escolaridade Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo Ensino Fundamental Completo.  

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

Cargo 08 Agente Administrativo 

Atribuições 

Exercer atividades intermediárias relacionadas à 

administração de recursos humanos, materiais, 

financeiros e orçamentários, execução de trabalhos 

escriturários de secretarias, verificar o conteúdo e a 

finalidade de documentos em geral a serem 

digitados em microcomputador, executar digitação 

de dados, segundo modelos determinados e/ou 
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criando relatórios, tabelas, entre outros; realizar 

outras tarefas correlatas. 

Nível de Escolaridade Fundamental Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Fundamental Completo e Curso de 

Informática (mínimo 40h) 

Vencimento R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

3. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO 

 

Cargo 09 Técnico de Laboratório 

Atribuições 

Obtenção de conservação de amostras biológicas 

destinadas à análise: técnicas, anticoagulantes 

usados, fatores de interferência na qualidade das 

análises. Equipamentos de uso em laboratório, 

pesagens, volumétrica, microscopia (fotometria-leis 

de absorção da luz). Princípios bioquímicos 

implicados nas principais dosagens sanguíneas: 

glicídios, lipídios, protídeos, componentes 

inorgânicos, ureia, creatinina, bilirrubina e enzimas 

hepáticas. Urina: análise qualitativa, quantitativa e 

sedimento. Parasitologia Humana: principais 

métodos para pesquisa de parasitas intestinais; 

Hematozoários: características morfológicas e ciclo 

evolutivo. Bacteriologia Humana: métodos 

bacteriológicos de identificação dos principais 

agente etiológicos das infecções genitais, urinárias, 

respiratórias e das meninges; principais meios de 

cultura, técnicas de coloração, coprocultura, teste de 

sensibilidade a antibióticos; hemocultura. 

Imunologia Clínica: reação de precipitação; fixação 

de complemento; aglutinação. Técnicas 

Hematológicas: câmara de contagem; identificação 

e contagem das células sanguíneas: glóbulos 

vermelhos, glóbulos brancos e principais células do 

sangue periférico; contagem de plaquetas e 

reticulóides; principais colorações; métodos de 

dosagem da hemoglobina; hematócrito; índices 

hematimétricos; prova de falcização; curva de 

resistência globular osmótica; célula L. E. 

Coagulação: tempo de sangramento e de 

coagulação; prova do laço; retração do coágulo; 

tempo de protrombina; tempo de tromboplastina 

parcial ativada; tempo de trombina; fibrinogênio. 

Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh. 

Noções de higiene e limpeza. 

Nível de Escolaridade Médio Técnico. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Ensino Médio Completo. Curso Técnico de 

Laboratório e registro regular em órgão competente. 
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Vencimento 
R$ 1.259,35 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais 

e trinta e cinco centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

Cargo 10 Técnico de Enfermagem 

Atribuições 

Participar no planejamento, programação, 

orientação e supervisão das atividades de 

assistência de enfermagem; na prestação de 

cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 

estado grave; na prevenção e controle das doenças 

transmissíveis em geral em programas de vigilância 

epidemiológica; na prevenção e controle sistemático 

da infecção hospitalar; na prevenção e controle 

sistemático de danos físicos que possam ser 

causados a pacientes durante a assistência de 

saúde; na execução dos programas e nas atividades 

de assistência integral à saúde individual e de 

grupos específicos, particularmente daqueles 

prioritários e de alto risco e programas de higiene e 

segurança do trabalho e de prevenção de acidentes 

e de doenças profissionais e do trabalho; integrar a 

equipe de saúde; anotar no prontuário do paciente 

as atividades da assistência de enfermagem para 

fins estatísticos; aferir e controlar sinais vitais, 

utilizando materiais e equipamentos adequados; 

preparar clientes para consultas, exames e outros 

procedimentos, facilitando a sua realização; 

executar curativos, seguindo prescrições médicas 

e/ou de enfermagem; auxiliar no preparo do material 

e instrumental para esterilização e na desinfecção 

de ambientes e equipamentos;. Administrar 

medicamentos por via oral e/ou parenteral, 

prestando informações aos clientes sobre possíveis 

reações, além de aplicar vacinas e fazer os devidos 

registros em formulários apropriados; realizar visita 

domiciliar, elaborando relatórios pertinentes; 

observar os cuidados universais em proteção 

individual; cumprir o código de ética da profissão; 

zelar por sua segurança e de terceiros, bem como 

pela preservação e manutenção de materiais e 

equipamentos em seu ambiente de trabalho; 

submeter-se a orientação e supervisão de um 

profissional de nível superior, executar outras 

tarefas correlatas ao decorrentes. 

Nível de Escolaridade Médio Técnico. 

Requisitos para Investidura no Cargo 

Ensino Médio Completo. Curso Técnico de 

Enfermagem e registro regular em órgão 

competente. 
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Vencimento 
R$ 1.259,35 (mil, duzentos e cinquenta e nove reais 

e trinta e cinco centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

4. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO 

 

Cargo 11 Assistente Social 

Atribuições 

Coordenar levantamento de dados para identificar 

problemas sociais de grupos específicos de 

pessoas; Participar da elaboração e execução e 

campanhas educativas no campo da saúde pública, 

higiene, saneamento, educação e cultura; Organizar 

atividades ocupacionais para menores, idosos e 

desamparados; Orientar o comportamento 

acompanhar grupos específicos de pessoas em face 

de problemas de habitação, saúde, higiene, 

educação, planejamento familiar e outros; promover, 

através de entrevistas, palestras, visitas em 

domicílios, encaminhamentos e outros meios, a 

prevenção ou soluço de problemas sociais 

identificados entre grupos específicos de pessoas; 

Organizar e manter atualizadas referencias sobre as 

características socioeconômicas dos assistidos nas 

unidades de assistência social da Prefeitura; 

aconselhar e orientar a população nos pontos de 

saúde, escola e creches municipais; Prestar 

atendimento, estudar e propor soluções para 

recolhimento, triagem e recuperação social da 

população de rua; Prestar atendimento e adotar os 

procedimentos necessários ao encaminhamento de 

crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e 

abuso sexual, articulando0se com as autoridades 

competentes e providenciando condições para seu 

recolhimento e guarda, quando necessário; 

Organizar grupos para efeito de integração e 

desenvolvimento das comunidades, orientando e 

auxiliando na criação de associações comunitárias, 

grupos de geração de renda, cooperativas e outras 

formas de associativismo; Promover palestrar a 

jovens, adultos e idosos objetivando a integração, 

associação ou formação de grupos para 

consecução de objetivos coletivos nas áreas 

culturais, esportivas, laborativas e de lazer; 

Desenvolver, promover e executar programas de 

geração de renda destinados às famílias de baixa 

renda; promover, coordenar e executar cursos, 

palestras, seminários e outros destinados à 

formação de mão de obra de jovens e adultos, direta 

ou indiretamente através de órgãos especializados; 
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Elaborar  e executar programas de capacitação de 

mão de obra e sua integração no mercado de 

trabalho; 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 

Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 

realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo 

exposições sobre situações e;/ou problemas 

identificados, opinando, oferecendo sugestões, 

revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, 

para fins de formulação de diretrizes, planos e 

programas de trabalho afetos ao Município; Cumprir 

e fazer cumprir as normas de segurança e 

prevenção de acidades de trabalho; Realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. Executar outras atividades correlatas / 

correlacionadas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Serviço Social e registro regular em 

órgão competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

Cargo 12 Bioquímico-Farmacêutico 

Atribuições 

Realizar exames e emitir laudos técnicos pertinentes 

às análises clínicas. Supervisionar, orientar e 

realizar exames hematológicos, imunológicos, 

microbiológicos e outros, empregando aparelhos e 

reagentes apropriados; interpretar, avaliar e liberar 

os resultados dos exames para fins de diagnostico 

clinico; verificar sistematicamente os aparelhos a 

serem utilizados nas análises, ajustando-os e 

calibrando0os quando necessário, a fim de garantir 

seu perfeito funcionamento e a qualidade dos 

resultados; controlar a qualidade dos produtos e 

reagentes utilizados, bem como dos resultados das 

análises; efetuar os registros necessários para 

controle dos exames realizados; realizar estudos e 
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pesquisas relacionados com sua área de atuação; 

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 apoio 

referentes à sua área de atuação; participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento do 

pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço 

ou em aulas e palestras, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos 

em sua área de atuação. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Bioquímica ou Farmácia e registro 

regular em órgão competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 

 

Cargo 13 Nutricionista 

Atribuições 

Desenvolver atividades de planejamento, 

coordenação e supervisão de serviços ou 

programas relativos a educação alimentar e 

nutrição. Elaborar, implantar, manter e avaliar 

planos e/ou programas de alimentação e nutrição 

aos pacientes. Coordenar e propor adoção de 

normas, padrões e métodos de assistência 

alimentar. Prestar informações técnicas para 

divulgação de normas e métodos de higiene 

alimentar, visando a proteção materno infantil e dos 

doentes. Planejar, coordenar e executar e/ou 

supervisionar programas educativos para criação, 

readaptação ou alteração de hábitos e regimes 

alimentares adequados a população. Exercer outras 

responsabilidades / atribuições correlatas. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Nutrição e registro regular em órgão 

competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  40 (quarenta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 
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Cargo 14 Psicólogo 

Atribuições 

Estudar e avaliar indivíduos que apresentam 

distúrbio psíquicos ou problemas de comportamento 

social, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 

apropriadas, para orientar o diagnostico e 

tratamento, emitindo parecer quando solicitado, 

dentro da ética profissional; realizar tratamento 

psicoterápico, a fim de restabelecer o equilíbrio 

emocional; Articular-se com profissionais de Serviço 

Social, para elaboração e execução de programas 

de assistência e apoio a grupos específicos de 

pessoas; Atender aos pacientes da rede municipal 

de saúde, avaliando-os e empregando técnicas 

psicológicas adequadas, para contribuir no processo 

de tratamento médico; Prestar assistência 

psicológica, individual ou em grupo, aos familiares 

dos pacientes, preparando-0os adequadamente 

para as situações resultantes de enfermidades; 

Prestar assistência psicológica, individual ou em 

grupo, a crianças e adolescentes vitimas de maus 

tratos ou abuso sexual, integrantes de programas de 

responsabilidade da área de ação social do 

,município, efetuando atendimento preliminar, 

quando couber, no recolhimento e encaminhamento 

ao juizado de menores; reunir informações a 

respeito de pacientes, levantando dados 

psicopatológicos, para fornecer aos médicos 

subsídios para diagnóstico e tratamento de 

enfermidades; Proceder estudo em grupo com 

outros profissionais para elucidação diagnóstica e 

tratamento de casos; participar e prestar apoio a 

grupos formados por grupos participantes de 

programas de geração de renda ou formação de 

cooperativas promovidos pela área de ação social 

do Município; Participar e prestar apoio a grupos de 

3ª idade promovidos pela área de ação social do 

Município; Atuar em equipe multiprofissional no 

sentido de identificar e compreender os fatores 

emocionais que intervém na saúde geral dos 

indivíduos; 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 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 

Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, 
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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; Cumprir 

e fazer cumprir as normas de segurança e 

prevenção de acidentes de trabalho; realizar outras 

atribuições compatíveis com sua especialização 

profissional. Executar outras atividades correlatas / 

correlacionadas ao cargo. 

Nível de Escolaridade Superior Completo. 

Requisitos para Investidura no Cargo 
Graduação em Psicologia e registro regular em 

órgão competente. 

Vencimento 
R$ 1.419,04 (mil, quatrocentos e dezenove reais e 

quatro centavos) 

Carga Horária  30 (trinta) horas semanais. 

Vagas 
01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos 

candidatos com deficiência. 

 

 


