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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO/MG. 
Aviso Pregão Exclusivo ME/EPP/MEI 057/2016 – Processo 429/2016. 
Objeto: aquisição de marmitex para atender o setor de vigilância sani-
tária, cursos e outros eventos, e para atender o setor de endemias, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso VIGSAN 
e DENGUE FES. Abertura dia 29/04/2016, às 09h00min. O Edital 
poderá ser retirado no site www.fabriciano.mg.gov.br ou repassado via 
e-mail mediante solicitação via FAX pelo telefone 31-3846-7077/7767. 
Marilza Marques de Oliveira. Pregoeira.

2 cm -13 820107 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO/
MGResultado Pregão Exclusivo ME/EPP/MEI 048/2016 – Processo 
358/2016. Objeto: aquisição de ferramentas, materiais elétricos e equi-
pamentos de informática para suporte e manutenção dos serviços da 
Gerência de Informática, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Administração. Recurso Próprio. NILZA RODRIGUES OFFICE 
EIRELI – EPP, referente aos itens 01 a 11, 16, 18 e 19 FACIL SOLU-
COES LTDA, referente aos itens 12 e 13 e MAURICIO DE FREITAS 
VIEIRA – ME, referente aos itens 14, 15 e 17. Paulo Valadares da Silva. 
Pregoeiro.

2 cm -13 820101 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO/
MG.RESULTADO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA n° 001/2016 
– Processo 069/2016 – cujo objeto é aquisição de hortifrutigranjeiros 
e panificados provenientes da Agricultura Familiar, para a alimenta-
ção escolar da rede municipal de ensino e creches municipais e con-
veniadas, para o ano de 2016, utilizando recursos do Governo Fede-
ral: PNAE (Creche, Pré Escola, Ensino Fundamental, Mais Educação 
AEE e EJA). Comunicamos que os seguintes agricultores e o grupo 
formal saíram vencedores: referente ao item 01 foi o agricultor Hugo 
Antônio Frois Simões; o item 02 foi o agricultor Hugo Antônio Frois 
Simões; o item 03 foram os agricultores Hugo Antônio Frois Simões e 
David Rafael Inácio; o item 04 foram os agricultores Maria Perpétua 
Pereira, Dionisio Dutra dos Reis e a UNIÃO DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE IAPU E REGIÃO – UNAIR; o item 05 foram o 
agricultor Dionisio Dutra dos Reis e o agricultor Hugo Antônio Frois 
Simões; o item 06 foi o agricultor José Pereira de Moura; o item 07 
foi o agricultor José Pereira de Moura; o item 08 foram os agriculto-
res Eli Alves de Arruda, Maria do Carmo Arruda Santos, Edson Lima 
de Arruda, Maria Judite de Arruda e Marcelo da Rocha Souza; o item 
09 foram os agricultores Erci José de Arruda, Kênia Maria de Arruda, 
Maria Nilza Alves de Arruda, José Pereira de Moura; o item 10 foi o 
agricultor Dionisio Dutra dos Reis; o item 11 foram os agricultores José 
Martins Duarte e Fernando Rodrigues Duarte; o item 12 foi a agricul-
tora Maria Perpétua Pereira; o item 13 foram os agricultores Cristiano 
Rodrigues do Nascimento, Geralda Cristina Rodrigues, Maria da Con-
ceição do Nascimento Arruda e João Felipe Rosa; o item 14 foram as 
agricultoras Marly Aparecida de Arruda e Edna Maria de Arruda; o item 
15 foi o agricultor Romilson Farlen Martins; o item 16 foi o agricultor 
José Honório Martins; o item 17 foi o agricultor José Santana de Farias; 
o item 18 foi o agricultor José Santana de Farias; o item 19 foi o agricul-
tor Clébio Silva Lourenço; o item 20 foram os agricultores José da Silva 
Maciel, Waldecy Inácio de Oliveira, Juracy Denadai, Vicente Socorro 
Martins e o item 21 foram os agricultores Gilmar de Lima Pereira, Gei-
der de Lima Pereira, Maria Aparecida Pereira e José Geraldo Pereira. 
Coronel Fabriciano, 13 de abril de 2016. Paulo Valadares da Silva. P/
Presidente da CPL

8 cm -13 820082 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO/
MG. Edital Resumido – Tomada de Preços nº 009/2016 – Processo 
nº 430/2016. Data da Abertura: 02/05/16 às 13h00min. Objeto: con-
tratação de empresa para prestação de serviços de sondagem de solo 
a percussão com fornecimento de todos os materiais e mão de obra 
necessária para a execução do serviço e emitir relatórios e laudos, em 
conformidade com as normas NBR 6484/2001 – Solo Sondagens de 
simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio e NBR 8036/83 
– Programação de Sondagens de simples reconhecimento dos solos 
para fundação de edifícios – procedimento, o serviço será realizado 
em diversos bairros do Município de Coronel Fabriciano, atendendo 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, uti-
lizando recurso próprio. O Edital na íntegra encontra-se à disposição 
dos interessados para apreciação/aquisição no Setor de Licitações de 
segunda à sexta-feira de 12:00 às 17:30 hs. Outras informações poderão 
ser obtidas no Setor de Licitações – Rua Boa Vista, n° 113-1° andar-
Edifício José Vivi, Centro – Coronel Fabriciano/MG ou através dos 
telefones 31-3846-7077/7767/7063. Coronel Fabriciano, 13 de abril de 
2016. Marilza Marques de Oliveira. Presidente da CPL.

4 cm -13 820093 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA – MG, torna público a 
realização do PL Nº 00053/2016 PRG Nº 00018/2016. Constitui objeto 
o Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e peri-
féricos de informática. Os interessados deverão se apresentar com os 
devidos documentos mencionados no edital, na Prefeitura Municipal 
de Cruzília, na sala de Departamento de Licitação. A abertura da sessão 
oficial será dia 29/04/2016 às 08:00 horas. Cruzilia, 13/04/2016. Angela 
Ap. Carvalho Santos. Pregoeira.

2 cm -13 820157 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA
A Prefeitura Municipal de Delfim Moreira – MG vem por meio de este 
tornar público que fará realizar o concurso público 01/2016, para preen-
chimento de vários cargos de provimento efetivo, constantes da legisla-
ção Municipal. Inscrição de 20/06/2016 a 19/07/2016, conforme edital 
- Demais informação no edital completo fixado no quadro de avisos e 
no site www.maximaauditores.com.br, Quais quer dúvidas entrar em 
contato: (035)3624-1213 – ramal 2.

2 cm -13 820201 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÉSIA

Aviso de Licitação na modalidade Leilão 004/2016, tipo Maior Lance, 
mediante apresentação de proposta até o dia 27 de abril de 2016 às 
15h00min, para venda de: 01 TRATOR VALMET 785 4X4 ANO 2000, 
01 Fiat Uno Mille Economy 1.0, ANO 2009 COR BRANCO. Edital e 
Maiores informações pelo telefone: (32) 3535-1104. Divinésia, 12 de 
abril de 2016. Lucas Henrique Freitas de Paula, Presidente da CPL.

2 cm -12 819288 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS – ERRATA – Na 
publicação do Diário Oficial de Minas Gerais – Edição de 13/04/2016 
– Caderno 2, Página 24 onde se lê.... Objeto: Registro de preço para 
aquisição de açúcar, café e gêneros básicos e perecíveis para alimen-
tação escolar da SEMED e para os programas socioassistenciais da 
SEMDS leia-se Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
DE DIVINÓPOLIS, NO ANO LETIVO DE 2016. Divinópolis, 13 de 
abril de 2016.

3 cm -13 819790 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS – ERRATA – Na 
publicação do Diário Oficial de Minas Gerais – Edição de 09/04/2016 – 
Caderno 2, Página 9, referente ao Processo Licitatório 93/2016, onde se 
lê.... Data de credenciamento para o Pregão: até às 08:00 horas do dia 
20/04/2016. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:30 
horas do dia 20/04/2016. Data e horário do início da disputa: 09:00 
horas do dia 20/04/2016. Disponibilização do edital e informações no 
endereço eletrônicowww.licitacoes-e.com.br. leia-se: Data e horário 
do credenciamento até: 8:00 horas do dia 20/04/2016. Data e horário 
do recebimento das propostas até: 8:30 horas do dia 20/04/2016. Data 
e horário da disputa: das 9:00 às 9:30 horas do dia 20/04/2016. Dis-
ponibilização do edital e informações no endereço eletrônico: www.
caixa.gov.br/compras-caixa e no endereço eletrônico: www.divinopo-
lis.mg.gov.br > Editais. Divinópolis, 13 de abril de 2016.

3 cm -13 819940 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG. PRE-
GÃO Nº. 0026/2016. Fará realizar às 08:30 horas do dia 03 de Maio de 
2016, em sua sede na Av. Antônio Davi Ramos 340, Centro, licitação na 
modalidade PP, tipo menor preço global, visando a aquisição de imple-
mentos agrícola conforme contrato nº 1005.656-23/2013 firmado entre 
a Prefeitura M. de Douradoquara/MG e o Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. O edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura ou pelo email licitacaodoura-
doquara@gmail.com. Vinicius Amaral Ramos - Presidente C.P.L.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG. PRE-
GÃO Nº. 0027/2016. Fará realizar às 13:30 horas do dia 03 de Maio de 
2016, em sua sede na Av. Antônio Davi Ramos 340, Centro, licitação na 
modalidade PP, tipo menor preço global, visando aquisição de imple-
mentos agrícola conforme contrato nº 001203/2015 firmado entre a pre-
feitura M. de Douradoquara/MG e a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Agrário . O edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidos na sede da Prefeitura ou pelo email licitacaodouradoquara@
gmail.com. Vinicius Amaral Ramos - Presidente C.P.L.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA/MG. CRE-
DENCIAMENTO Nº. 003/2016. Fará realizar às 08:30 horas do dia 
05 de Maio de 2016, em sua sede na Av. Antônio Davi Ramos 340, 
Centro, licitação na modalidade Credenciamento visando contratação 
de Serviços na área de saúde Odontológica na realização de consultas e 
procedimentos e atendimento no PSF, para atender às necessidades do 
Município em 2016. O edital completo e maiores informações poderão 
ser obtidas na sede da Prefeitura ou pelo email licitacaodouradoquara@
gmail.com . Vinícius Amaral Ramos - Presidente C.P.L.

7 cm -13 819830 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO CALDAS-MG 
– Homologação, Adjudicação e Extrato De Contrato – Tomada de Pre-
ços nº 001/2016, tipo: Menor Preço por item: Aquisição De Urnas Com 
Ornamentação E Translado De Carros Funerários. Município de Enge-
nheiro Caldas X Luciano Gonzaga Barreto - ME Valor R$227.700,00, 
Vigência: 31de dezembro de 2016 prefeito Juarez Contin Junior.

2 cm -13 820242 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS (MG)-
AVISO DE REVOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016. 
A Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fica REVOGADO o Processo Lici-
tatório n.º 018/2016, na modalidade Tomada de Preços n.º 001/2016, 
cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
de Assessoria e Consultoria em administração pública, rotinas e proce-
dimentos administrativos, gestão administrativa, financeira e orçamen-
tária. Fundamento legal: Artigo 49, da Lei 8.666/1993. Entre Rios de 
Minas, 13 de abril de 2016. MARIA CRISTINA MANSUR TEIXEIRA 
RESENDE - PREFEITA MUNICIPAL.

3 cm -13 820247 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIStorna pública 
a realização do Pregão Presencial n.º 011/2016 - Objeto: contratação 
de empresa para fornecimento de materiais de construção, tendo em 
vista itens frustrados no Pregão Presencial n.º 006/2016 - Abertura: 
28/04/2016, às 14h00min, à Praça Ângelo Rafael Barbuto, 58, Centro – 
Edital disponível a partir de 14/04/2016. Informações pelo telefone 0xx 
32 3724 – 1133 e 32 3724 1337, no horário de 08hs às 16h30min.

2 cm -13 819987 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS/MG – LICITA-
ÇÃO Nº 019/2016 –PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - O Municí-
pio de Faria Lemos - MG, torna público nos termos das Leis Federais nº 
Lei 8.666/93, 10.520/02 e 123/06 e suas alterações, por intermédio de 
seu pregoeiro, o Processo nº 019/2016, Pregão Presencial nº 007/2016 
– Registro de Preços nº 007/2016, com abertura para o dia 03/05/2016 
às 14:00 horas, Visando: Registro de preço para aquisição de equipa-
mentos de informática, telefone e material permanente para as diversas 
Secretarias desta municipalidade, em atendimento as diversas Secreta-
rias e Departamentos desta municipalidade e Convênios Existentes ou 
que vierem a celebrar. O edital completo encontra-se à disposição na 
sede da Prefeitura à Rua Dr. José Cláudio Valladão Ferraz, 208, centro, 
na cidade de Faria Lemos - MG CEP: 36.840-000 pelo telefone (32) 
3749-1414, ou através do site: www.farialemos.mg.gov.br - HELIO 
ANTÔNIO DE AZEVEDO – Prefeito Municipal. 12/04/2016.

4 cm -13 820004 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO,
Torna publico o Proc.19/2016, Pregão Presencial 10/2016– Menor 
preço Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa 
para fornecimento de medicamentos, para atender a secretaria muni-
cipal de saúde de Felisburgo, com abertura no dia 27/04/2016, 08:00 
horas. Proc.20/2016, Pregão Presencial 11/2016– Menor preço Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para 
fornecimento de cartuchos, toners para impressoras para atender as 
diversas secretarias do município de Felisburgo, com abertura no dia 
28/04/2016, 08:00 horas.Proc.21/2016, Pregão Presencial 12/2016– 
Menor preço Objeto: Registro de preços para eventual contratação 
de pessoa jurídica para aquisição e confecção de material gráfico para 
atender as secretarias e aos departamentos municipais de Felisburgo, 
com abertura no dia 29/04/2016, 08:00 horas.Todos serão realizados 
na sede da Prefeitura de Felisburgo/MG. 13 de abril de 2016 - Diego 
Rodrigues de Souza– Pregoeiro.
Homologação e Adjudicação e Extrato do contrato- Tomada de Preço: 
01/2016 REF. TOMADA DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO 
GLOBAL, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA, VISANDO 
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTRU-
ÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA,COM 
ÁREA TOTAL DE 980,40 M²,CONFORME TERMO DE COMPRO-
MISSO PAC 206262/2013-PELO FNDE/MEC E PMF, COM FORNE-
CIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. PARTES 
PMFX NOVA IDEIA CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA – ME. 
Contrato 17/2016 Valor de R$ 508.302,71. Vigência 10/10/16 Assina-
tura 11/04/16. Edmário Dias da Rocha- Prefeito Municipal.

6 cm -13 819819 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERROS MG

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO N. º 018/2016 - PREGÃO 
PRESENCIAL N. º 012/2016. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FERROS, MG, torna público que fará realizar Processo Licitatório na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.°012/2016, tipo Menor Preço 
por item, para REGISTRO DE PREÇOS, objetivando a contratação de 
empresa para eventual fornecimento de camisas em malha PV e caças 
para uniformes, conforme especificado no Anexo III do Edital. Data de 
recebimento e abertura das propostas: Dia 29/04/2016 às 09:00 horas. 
Maiores informações e o Edital completo poderão ser obtidos na Pre-
feitura Municipal de Ferros, Departamento de Patrimônio, Compras e 
Serviços Gerais na Rua Fernando Dias de Carvalho, n.º 16 - Centro 
- Tel: (31) 3863-1297 – e-mail licitacaopmferros@gmail.com - Sueli 
Carvalho Lage – Pregoeira

4 cm -13 819982 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRA- AVISO - EDITAL 
DE LICITAÇÃO - PREGÃO - RP 25 Nº 34/2016 - “MENOR PREÇO 
POR ITEM” - O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, 
torna público que fará realizar no dia 28 de abril de 2016 às 09:00, 
no Departamento de Licitação - na Av. Minas Gerais nº 141 - centro 
- Fronteira/MG, perante comissão para tal designado Pregão - RP 25, 
objetivando a registro de preços para aquisição de material médico-
hospitalar, a serem utilizados nas dependências dos diversos setores 
da Secretaria Municipal de Saúde/FMS, por um período de 12 (doze) 
meses. Fronteira, 13 de abril de 2016 - Priscila Gomes - Pregoeira.

3 cm -13 820115 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOVERNADOR VALADARES – MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016

AVISO DE RESULTADO – O O Município de Governador Valadares/
MG torna público o Aviso de Resultado Final de Licitação sob a Moda-
lidade Pregão Presencial n. 000002/2016, Tipo “Menor Preço Por Item 
- Pregão”, referente a Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para 
alimentação dos alunos das escolas, creches e entidades cadastradas no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE através do Sistema 
de Registro de Preços Nº 02/2016 . Respeitada a classificação obtida 
ao certame, a Secretaria Municipal de Administração, Homologou o 
presente processo nos termos da Lei 8666/93, Decreto 7892/13, e do 
Edital, bem como a Ata de Registro de Preços provenientes do compro-
misso de fornecimento entre a Prefeitura e as Licitantes relacionadas 
abaixo, sendo registrado os seguintes preços às licitantes: DISTRIBUI-
DORA DE CARNES S & L LTDA nos itens (item 1/lote 1) no valor de 
R$ 10,00, (item 2/lote 2) no valor de R$ 10,00, (item 3/lote 3) no valor 
de R$ 10,00, (item 4/lote 4) no valor de R$ 10,00, (item 7/lote 7) no 
valor de R$ 9,99 e (item 8/lote 8) no valor de R$ 10,00 no valor total de 
R$ 2.951.262,00, LATICINIOS MENEZES INDUSTRIA E COMER-
CIO LTDA ME nos itens (item 9/lote 9) no valor de R$ 0,43, (item 10/
lote 10) no valor de R$ 0,44, (item 11/lote 11) no valor de R$ 11,70 e 
(item 12/lote 12) no valor de R$ 11,74 no valor total de R$ 603.991,52e 
STOP SHOP COMERCIO DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA- EPP 
nos itens (item 5/lote 5) no valor de R$ 8,85 e (item 6/lote 6) no valor 

de R$ 8,85 no valor total de R$ 1.306.260,00. O resultado Final encon-
tra-se disponível integralmente através do site www.valadares.mg.gov.
br/licitacao. Governador Valadares, 12 de abril de 2016. Claudete da 
Costa e Freitas - Secretária Municipal Administração.

7 cm -13 820206 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GOVERNADOR VALADARES – MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2016

AVISO DE ALTERAÇÃO – O Município de Governador Valadares/
MG comunica a todos que na publicação do Aviso de Licitação sob a 
modalidade Pregão Presencial nº 048/2016 – PAC 104/2016 publicado 
no Diário Oficial do Município dia 06 de abril de 2016 na página 3, 
Diário Oficial do Estado dia 07 de abril de 2016 na página 8 Caderno 
2 e Diário Oficial da União dia 07 de abril de 2016 na página 186 – 
Seção 3. Referente à aquisição de materiais de construção para fabrica-
ção de pré-moldados de concreto (uni-stein), meio fio, manilhas, blocos 
de concreto, bancos de praças, muro RIP-RAP, construções de pontes e 
diversas obras do Município de Governador Valadares, sofreu alteração 
na data do Pregão: Onde se lê: “22 de abril de 2016”; Leia-se: “02 de 
maio de 2016”, a qual encontra-se disponível aos interessados no site 
http://www.valadares.mg.gov.br//licitacao. Publique-se. Governador 
Valadares, 13 abril de 2016. Claudete da Costa e Freitas – SMA.

4 cm -13 820192 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANHÃES– Aviso do Pregão – 
O Município de Guanhães - MG, torna público que realizará o Pregão 
Presencial nº 04/2016 no dia 29/04/2016 ás 09:00 hs. REGISTRO DE 
PREÇOS destinado aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e 
serviços de recapagem de pneus. O edital e anexos estão a disposição 
dos interessados no depto. de licitações à Praça Néria Coelho Guima-
rães, nº 100 – Centro e pelo Site: www.guanhaes.mg.gov.br. Informa-
ções das 14:00 às 18:00hs pelo Tel: (33) 3421 1501. Maria das Neves 
de S. Santos - Pregoeira Oficial.

2 cm -13 820267 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIAMA,torna público 
que se acha aberto Edital de Licitação na Modalidade Pregão Presencial 
n. 09/2016 - SRP - Processo Licitatório n. 18/2016, objetivando aqui-
sição de materiais de construção, elétricos e outros, conforme anexo 
I do Edital. Data de realização: 03.05.2016 as 09:00 horas. O edital 
e seus anexos estão disponíveis na sede da Prefeitura e no site www.
guaracima.mg.gov.br. Maiores informações (038) 3251-8157. Roberto 
César Pereira – Pregoeiro.

2 cm -13 819999 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA – 
Homologação:Processo nº 203/2015 –Processo nº 205/2015 – Pregão 
Presencial nº 014/2016. Objeto: Registro de preço para aquisição de 
material de escritório e escolar, para fornecimento eventual e futuro 
pelo período de doze meses, para atender os departamentos municipais. 
Empresa vencedora, itens e valores unitários: Papelaria e Copiadora 
Copysul Ltda – 01-R$9,70; 02-R$16,90; 03-R$20,40; 05-R$35,40; 
06-R$26,00; 07-R$27,00; 08-R$22,50; 12-R$20,50. Processo nº 
050/2016 – Pregão Presencial nº 019/2016. Objeto: Aquisição de 01 
(um) par de tabelas de basquete elétricas para o Ginásio Poliesportivo 
Berto Antônio Lauria. Empresa vencedora, item e valor unitário: Rapini 
Equipamentos Esportivos Ltda – EPP – 01-R$29.800,00. João Carlos 
Minchillo – Prefeito Municipal.

3 cm -13 819796 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

Licitação n° 33/2016
Modalidade de Pregão Presencial n° 22/2016

O Município de GUARARá, na forma da lei, faz saber a todos quan-
tos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que a par-
tir das 13:00h do dia 27 de Abril de 2016, na Prefeitura Municipal na 
sala da comissão de licitação, localizada na Rua Capitão Gervásio, n° 
13, bairro Centro, município de GUARARA, será realizada licitação 
para a contratação de serviços de Buffet para realização de festa em 
comemoração ao dia do trabalhador tipo Menor Preço Global conforme 
consta no edital que se encontra a disposição de todos os interessados 
na Prefeitura Municipal, onde poderão obtê-lo. Para conhecimento de 
todos os interessados, expediu-se o presente que será afixado no lugar 
de costume, publicando-se na forma da lei. GUARARA, 13 de Abril 
de 2016.

4 cm -13 820129 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI: pregão presencial, cri-
tério de julgamento de menor preço unitário Nº 0013/2016. Objeto: 
“AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFAN-
TIS DESTINADAS A PACIENTES DOMICILIADOS ATENDIDOS 
PELOS AGENTES DAS UNIDADES BÁSICAS”. A abertura dos 
envelopes será dia 28/04/2016 às 08h30min, no Setor de Licitações, 
sito a R: Seis de Abril, 912. Para extração do edital, acessar o site www.
ibiraci.mg.gov.br no campo licitações. Maiores informações no ende-
reço acima ou pelo telefone (35) 3544-9700, IBIRACI/MG 13 de Abril 
de 2016.

3 cm -13 820006 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA-MG- AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO: 013/2016 - A Prefeitura Municipal de Indaia-
bira-MG, torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pre-
gão Presencial, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS 
(AUDIO VISUAL) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SEC. DE AGROPECUÁRIA, com credenciamento às 09:00 horas do 
dia 28 de abril de 2016, nos termos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 
e Decreto Municipal 012/2007. Aos interessados, demais informações 
bem como edital completo do Pregão 013/2016 estará à disposição na 
Prefeitura Municipal de Indaiabira, situada à Praça Antônio Pereira, 
280, Centro, CEP 39.536-000 - Indaiabira/MG, através do telefone nº 
(038) 3824-9118 em horário comercial. Indaiabira, 13 de abril de 2016. 
Vanderlúcio de Oliveira - Prefeito Municipal.

3 cm -13 820131 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA/MG- ADESÃO À 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2015 - AUTORIZO e RATI-
FICO o ato de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 18/2015, vincu-
lada ao Pregão Presencial nº 29/2015 - Órgão Gestor - Prefeitura Muni-
cipal de Governador Valadares. Objeto: Item 01-A - Levantamento de 
Campo, Valor total: R$ 7.189,98 e Item 01-B Locação de software 
para gestão, fiscalização, medição, despacho e recepção de serviços de 
manutenção do sistema de iluminação pública municipal, Valor total: R$ 
6.919,68. Vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura do termo. 
Fornecedor: TOTALCAD LTDA-ME - CNPJ 20.276.355/0001-15. 
Rafael Dotti de Carvalho - Prefeito Municipal de Inimutaba.

3 cm -13 820134 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA. O Secretário Mun. 
de Saúde de Ipatinga comunica o resultado do Pregão 12/2016 - 
Objeto: Realização do procedimento bloqueio fenólico, alcoólico ou 
com toxina botulínica por SE, em cumprimento a Decisão Judicial. O 
mesmo correu deserto e fica remarcado para o dia 28/04/2016 às 13hs. 
Edital disponível no site: www.ipatinga.mg.gov.br. Informações (31) 
3829-8155/8154, de 12 às 17h. Eduardo Caldeira de S. Penna, Sec. 
Mun. de Saúde, em 13/04/2016.

2 cm -13 820075 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA- TERMO DE REVO-
GAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2015 – SMF. Com base nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e do 
item “25.3” do Edital, REVOGA-SE por motivo de interesse público o 
Processo Licitatório supracitado, cujo objeto é contratação de empresa 
para realização de serviços técnicos especializados para reestruturação 
administrativa tributária, conforme especificações do Termo de Refe-
rência – Anexo I. Fábio Mussi Silva, Secretário Municipal de Fazenda, 
em 13/04/2016.

2 cm -13 819949 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI - MGtorna público, 
abertura: Proc nº 59/16, Preg Presencial nº 17/16, dia 28/04/16, 08h, 
para “Aquisição de materiais médico-hospitalares”; Proc nº 82/16, Preg 
Presencial nº 25/16, dia 03/05/16, 09h, para “Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de recauchutagem de pneus”; 
Proc nº 91/16, Preg Presencial nº 26/16, dia 06/05/16, 09h, para “Aqui-
sição de materiais de consumo odontológicos”. Itamogi/MG – 12 de 
abril de 2016 – Osmair Martins – Prefeito Municipal

2 cm -12 819761 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/MG– Aviso de 
Licitação - Pregão Presencial 023/2016 – Objetivando o fornecimento 
de alimentos funcionais ao serviço municipal de Saúde e secretaria 
municipal de Educação, através do sistema de registro de preços. Ses-
são dia 28/04/2016, às 09h00min. Informações na Prefeitura. Praça Pre-
feito Amador Guedes, nº 165. Tel 35 3361-2000. Edital no site www.
itanhandu.mg.gov.br. Marcos Alexandre de Carvalho – Pregoeiro.

2 cm -13 819867 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG- Processo 
Licitatório nº 113/2016 – Pregão Presencial nº 070/2016 - torna público 
que às 08h30min do dia 28/04/2016, fará realizar o pregão presencial 
nº 070/2016, cujo objeto é acontratação de empresa para prestação de 
serviços de organização, produção, reserva de hotel, transporte terres-
tre, contratação de seguranças e carregadores e preparação de camarins, 
exclusivamente para participação de microempresas – ME, empresas 
de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máxi-
mos para prestação de serviços, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Este edital 
estará disponível na internet, através do sítio oficial www.itatiaiucu.
mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU - MG– Processo 
licitatório nº 099/2016 – Pregão Presencial nº 062/2016 - torna público 
que às 13h30min do dia 28/04/2016, fará realizar o pregão presencial 
nº 062/2016, cujo objeto é a compra de roçadeiras, para fornecimento 
de uma só vez, exclusivamente para participação de microempresas – 
ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os 
prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâ-
metros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Este 
edital estará disponível na internet, através do sítio oficial www.ita-
tiaiucu.mg.gov.br.

5 cm -13 820250 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS – PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 009/2016 – A P.M.I.M. torna público que fará rea-
lizar licitação dia 02/05/2016, às 09h00min, na modalidade de Pregão 
Presencial, tipo “Menor Preço Global”, de acordo com as Leis 8.666/93, 
8.883/94 e 9.648/98, Lei 10.520/02 e Decreto nº 592/05 visando à con-
tratação de empresa para execução de serviços de manutenção corre-
tiva e preventiva do sistema de iluminação pública no Município de 
Itaú de Minas, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra. Maiores informações pelo fone: (0XX)35.3536-4120, 
ou e-mail: licitacao@itaudeminas.mg.gov.br e ou no site www.itaude-
minas.mg.gov.br. Itaú de Minas (MG), em 13 de abril de 2.016. Janete 
Alves de Pádua. Pregoeira Oficial.

3 cm -13 819968 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA- MG- torna pública 
a remarcação do processo licitatório na modalidade Concorrência 
003/2016, nova abertura para o dia 18/04/2016 às 14:00 hs e a descon-
sideração das publicações nos jornais: Jornal oficial do Município de 
Itaúna de 12/04/2016, Jornal Oficial de Minas Gerais 12/04/16 Jornal 
Aqui de 12/04/2016.Objeto: contratação de empresa especializada de 
engenharia civil para executar obras de urbanização de trechos, com 
execução de base para pavimentação, meio fio, passeio, sarjeta, drena-
gem e pavimentação asfáltica, conforme anexos do Edital. Inteiro teor 
no site: www.itauna.mg.gov.br – Sérgio de Castro - Secretário Munici-
pal de Infraestrutura e Serviços.

3 cm -13 819889 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG – Extrato do Edi-
tal – Pregão Presencial nº 31/2016– (resumido) Objeto: Aquisição de 
equipamentos para “academia ao ar livre”, com recursos provenientes 
do Convenio nº 127/2014, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, 
através da Secretaria de Estado de Esportes e o Municipio de Iturama. 
Tipo: Menor Preço Por Item. Credenciamento: 29/04/2016 a partir das 
09:00 hs. Data/hora de abertura dos Envelopes: 29/04/2016, às 09:15 
hs. Informações: Av. Alexandrita, nº 1.314, Jd. Eldorado, CEP 38280-
000, Iturama/MG, Tel.: (0**34) 3411-9526. Iturama, 13 de abril de 
2016. Lívia Helena Queiroz Malta – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG– Extrato do Edi-
tal – Pregão Presencial nº 32/2016– (resumido) Objeto: Aquisição de 
equipamentos, com recursos provenientes do Programa Minha Casa 
Minha Vida – PMCMV – Fundo de Arrendamento Residencial - FAR. 
Tipo: Menor Preço Por Item. Credenciamento: 29/04/2016 a partir das 
11:00 hs. Data/hora de abertura dos Envelopes: 29/04/2016, às 11:15 
hs. Informações: Av. Alexandrita, nº 1.314, Jd. Eldorado, CEP 38280-
000, Iturama/MG, Tel.: (0**34) 3411-9526. Iturama, 13 de abril de 
2016. Lívia Helena Queiroz Malta – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG– Extrato do Edi-
tal – Pregão Presencial nº 33/2016– (resumido) Objeto: Aquisição de 
materiais de consumo, com recursos provenientes do Programa Minha 
Casa Minha Vida – PMCMV – Fundo de Arrendamento Residencial 
- FAR. Tipo: Menor Preço Por Item. Credenciamento: 02/05/2016 a 
partir das 09:00 hs. Data/hora de abertura dos Envelopes: 02/05/2016, 
às 09:15 hs. Informações: Av. Alexandrita, nº 1.314, Jd. Eldorado, CEP 
38280-000, Iturama/MG, Tel.: (0**34) 3411-9526. Iturama, 13 de abril 
de 2016. Lívia Helena Queiroz Malta – Pregoeira.

7 cm -13 819821 - 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG– AVISO DE 
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2016- A 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação designada pela Porta-
ria nº 02/2016-PMI, comunica aos interessados que a licitação referente 
à Concorrência nº 03/2016, objetivando a CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO DE ÁREA COM FIM DE REVITALIZAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DA ÁREA DE LAZER “COMPLEXO TURÍS-
TICO BONITO DE ITURAMA”, CONHECIDO COMO “PRAINHA” 
EM ITURAMA, está suspensa em virtude da Decisão do Processo nº 
977.631 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. As delibe-
rações ulteriores serão publicadas. Informações pelo e-mail da licita-
ção: licitacao@iturama.mg.gov.br, ou pelos telefones (34) 3411-9500, 
(34) 3411-9526 e Fax (34) 3411-9600.Iturama/MG, 11 de abril de 2016. 
Ana Maria Pádua Queiroz - Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação.

4 cm -11 818546 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – MG . AVISO. 
Processo nº 082/2014, Concorrência Publica nº 04/2014. Decisão: 
Decido pela improcedência do pedido realizado pela empresa Constru-
tora Gregal LTDA, na Notificação extrajudicial interposta em 04/04/16, 
no âmbito do procedimento licitatório, realizado na modalidade Con-
corrência, sob nº 04/2014, cujo objeto é a pavimentação asfáltica das 
Vilas Benedito de Almeida e Bela Vista, ambas localizadas no Distrito 
de São Sebastião dos Robertos. A presente decisão é fundamentada no 
termo de rescisão acostado aos autos. Jacutinga, 12 de abril de 2016. 
Noé Francisco Rodrigues – Prefeito Municipal.

3 cm -12 819665 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG - CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS – 3ª 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 – O Município de Januária-MG, 
através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retifica-
ções do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 
1- Divulga novas datas referentes à Prova de Aptidão Física, no Edital 
e no Anexo V: Data da Prova (subitem 7.4.1): 1º/5/2016. Resultado da 
Prova (subitem 9.1.9): 3/5/2016. Prazo para recursos (subitem 10.5.5): 
4/5/2016 a 6/5/2016. 2- Os demais itens permanecem inalterados. O 
edital e o Anexo V, consolidados com esta Retificação, serão divulga-
dos no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. Januária-MG, 8 de 
Abril de 2016. Manoel Jorge de Castro-Prefeito Municipal.

3 cm -12 819593 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM FELÍCIO/MG, Proc. 
Licitatório nº 042/2016, Modalidade PP nº 033/2016. A Prefeitura Muni-
cipal de Joaquim Felício/MG torna público a anulação da Licitação em 
epígrafe em razão de ilegalidade verificada pela previsão de licitação de 
itens dos quais há previsão de aquisição por outro órgão. Maiores infor-
mações à Av. Getúlio Vargas nº 135 – Centro - E-Mail:licitacao.jf@bol.
com.brou no sitio www.joaquimfelicio.mg.gov.br –Clotides Aparecida 
Ramos Diniz – Pregoeira Oficial

2 cm -13 819785 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATAtorna público 
o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 128/2016, Pro-
cesso Licitatório nº. 692/2015 – Concorrência nº. 001/2016, entre o 
Município de Lagoa da Prata e a empresa THOR EMPREENDIMEN-
TOS E SERVIÇOS LTDA. ME. O objeto é a contratação da empresa 
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MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 

 
2.ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 

 
O Município de Januária – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retificações 
do Edital do concurso público para provimento de cargos efetivos: 

1. Divulga novas datas, a saber: Resultados referidos nos subitens 2.7.5 e 9.1.3 (Tratamento Especial) 
e 9.1.5 (Reserva de vagas): 11/3/2016. Resultados após recursos: subitem 9.1.4: 18/3/2016; 
subitem 9.1.6: 18/3/2016. Prazo para recursos: subitens 10.5.2 e 10.5.3: 14/3/2016 a 16/3/2016. 
Resultados dos recursos: subitem 10.5.2.1: 18/3/2016; subitem 10.5.3.1: 18/3/2016. Subitem 2.6 
(Cartão de Inscrição): 11/3/2016. 

2. Considerando-se a quantidade de prédios escolares nos municípios e de candidatos inscritos no 
concurso unificado/Polo 3 (Grupo 2), torna-se necessária a alteração dos horários e turnos de 
provas, conforme consta do Anexo II-A do Edital, que será divulgado no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br. Assim, no subitem 5.6.1 do Edital, onde se lê Anexo II, leia-se Anexo II-A.   

3. No Anexo II do Edital, na coluna Horário das Provas, onde se lê “das 7:30 às 10:30 horas” e “das 
12:30 às  15:30 horas”, leia-se “Vide Anexo II-A (novos horários)”.  

4. Considerando a alteração do horário das provas, o candidato que não tiver condições de realizar 
sua prova nos novos termos, poderá requerer a devolução da taxa de inscrição até o dia 18/3/2016, 
pelo sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, para que o Município providencie a devolução, após a 
confirmação da Cotec.  

5. O Edital e os Anexos II, II-A e V, consolidados com esta Retificação, serão divulgados no sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

Januária – MG, 9 de março de 2016.  
 

Manoel Jorge de Castro 
Prefeito Municipal 
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     PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI  – Pregão Nº 
05/2016 - O município de Itambacuri, realizará no dia 17/02/2016, às 
08:30 horas o Pregão Presencial 005/2016 – Objeto: aquisição de medi-
camentos. Edital e informações encontram-se à disposição no setor de 
licitações à Praça dos Fundadores, 325 – Centro – tele (33)3511-1455, 
nos dias úteis, no horário de 14 às 17 horas. 
  Prefeitura Municipal de Itambacuri – Pregão Nº 06/2016 - O municí-
pio de Itambacuri, realizará no dia 18/02/2016, às 14:00 horas o Pregão 
Presencial 006/2016 – Objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação de serviços de chaveiro. Edital e informações encontram-se 
à disposição no setor de licitações à Praça dos Fundadores, 325 – Cen-
tro – tele (33)3511-1455, nos dias úteis, no horário de 14 às 17 horas. 
Itambacuri, 29/01/2016. Juliano Augusto Guedes. Presidente da C.P.L.  

 3 cm -29 790896 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU  – Extrato de Con-
trato, Pregão Presencial nº 001/2015. Objeto: fornecimento de peças e 
acessórios, para os veículos e máquinas desta Prefeitura e veículos das 
polícias militar e civil do município. Empresas: Contrato nº 015/2016 - 
A.R. Com. de Peças, Prod. e Serviços Ltda, CNPJ 42.814.517/0001-64, 
Belo Horizonte/MG, Valor: R$ 43.490,00; Contrato nº 016/2016 - 
Fênix Tractor Ltda – ME, CNPJ 19.182.143/0001-90, Belo Horizonte/
MG, Valor: R$ 6.754,00; Contrato nº 017/2016 - Fertractor - Tratorpe-
ças Ltda – EPP, CNPJ 05.844.213/0001-13, Fernandópolis/SP, Valor: 
R$ 19.121,00; Contrato nº 018/2016 - Galles Peças Serviços & Locação 
de Máquinas Pesadas Ltda – ME, CNPJ 05.912.559/0001-01, Lorena/
SP, Valor: R$ 44.521,00; Contrato nº 019/2016 - Mundial Máquinas e 
Veículos Ltda – ME, CNPJ 16.778.678/0001-30, Belo Horizonte/MG, 
Valor: R$ 17.090,00; Contrato nº 020/2016 - Peça Com Peças e Ser-
viços para Autos Ltda – EPP, CNPJ 10.846.960/0001-20, São Paulo/
SP, Valor: R$ 19.108,00; Contrato nº 021/2016 - Sintractor Peças e 
Serviços Ltda – ME, CNPJ 07.123.891/0001-12, Belo Horizonte/MG, 
Valor: R$ 39.953,00; Contrato nº 014/2016 - V.C.P. Vitória Com. de 
Peças Ltda, CNPJ 07.082.477/0001-02, Belo Horizonte/MG, Valor: 
R$ 40.433,00. Dotações do orçamento vigente. Data das assinaturas: 
04/01/2016. Vigência: 30/06/2016. Joaquim Arnoldo Evangelista Silva 
– Prefeito Municipal.  

 5 cm -29 791200 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato do Con-
trato nº 007/2016, Pregão Presencial nº 017/2015, para Prestação 
de serviços de hospedagem para pacientes do SUS, em tratamento 
Oncológico e cirúrgico no Hospital Bom Pastor no município de 
Varginha/MG. Contratada: Vanda Paiva Pereira Ferreira ME, CNPJ 
05.551.614/0001-85, Varginha/MG. Valor: R$ 14.910,00. Vigência: até 
29/02/2016. Dotação orçamentária: 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90
.39.00. Data: 07/01/2016. Joaquim Arnoldo Evangelista Silva – Pre-
feito Municipal.  

 2 cm -29 791133 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU/MG – Extrato de 
Adendo – Pregão Presencial nº 08/2016. Adendo ao edital alterando o 
item 2.2, aceitando participação sem representante e prorrogando a data 
da sessão para o dia 16/02/2016 às 08h:30min. Informações: 35 3361-
2000. Demais condições permanecem inalteradas. Adendo disponível 
no site www.itanhandu.mg.gov.br. Itanhandu, 28 de Janeiro de 2016. 
Marcos Alexandre de Carvalho – Pregoeiro.  

 2 cm -29 790818 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU  – Extrato de Con-
trato, Pregão Presencial nº 056/2015. Objeto: prestação de servi-
ços auto-mecânicos e auto-elétricos, corretivos e preventivos, para a 
frota de veículos pertencentes a Prefeitura e Polícias Militar e Civil do 
Município de Itanhandu. Empresas contratadas: Contrato nº 027/2016 - 
José Valdair da Fonseca – ME, CNPJ 04.023.695/0001-88, Itanhandu/
MG, Valor: R$ 44.145,00; Contrato nº 022/2016 - Ofi cina Trenó 
LTDA – ME, CNPJ 18.167.924/0001-42, Passa Quatro/MG, Valor: R$ 
92.236,75. Data: 04/01/2016. Vigência: 30/06/2016. Joaquim Arnoldo 
Evangelista Silva – Prefeito Municipal.    

 3 cm -29 791222 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU – Extrato de Con-
trato, Pregão Presencial nº 057/2015. Objeto: fornecimento de pro-
dutos de gênero alimentício para as Secretarias Municipais, merenda 
escolar e cestas básicas para munícipes carentes. Empresas contrata-
das: Contrato nº 009/2016 - Amazônia Indústria e Comércio LTDA, 
CNPJ 66.476.052/0001-47, Contagem/MG, Valor: R$ 36.145,84; Con-
trato nº 011/2016 - Casa de Carnes Frigo Torres Ltda – ME, CNPJ 
04.098.625/0001-99, Itanhandu/MG, Valor: R$ 29.820,15; Contrato nº 
012/2016 - Dimipel Limitada ME, CNPJ 13.751.798/0001-55, Carmo de 
Minas/MG, Valor: R$ 19.647,12; Contrato nº 010/2016 - GMC Ataca-
dista de Mercadorias em Geral LTDA EPP, CNPJ 17.136.467/0001-66, 
Cruzeiro/SP, Valor: R$ 26.324,37; Contrato nº 008/2016 - Supermer-
cado Boa Esperança LTDA, CNPJ 12.335.206/0001-51, Itanhandu/
MG, Valor: R$ 56.455,98; Contrato nº 013/2016 - Supermercado 
Moadi LTDA, CNPJ 22.577.654/0001-15, Itanhandu/MG, Valor: 
R$ 167.174,90. Dotações do orçamento vigente. Data: 04/01/2016. 
Vigência: 29/02/2016. Joaquim Arnoldo Evangelista Silva – Prefeito 
Municipal.  

 4 cm -29 791151 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU  – Extrato de Reti-
fi cação, Referente ao extrato de contrato publicado no dia 26/01/2016 
na IOF – Caderno 2 – Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas, 
pág 9. Onde se lê: Contrato nº 059/2015, leia-se: Contrato nº 059/2016. 
Joaquim Arnoldo Evangelista Silva – Prefeito Municipal.  

 1 cm -28 790781 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – Extrato do 1˚ 
termo aditivo ao Contrato n˚ 029/2015. Proc. Licitatório n˚ 329/2014. 
Pregão presencial 194/2014. Partes: MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU e 
JETMAX SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. Fund. Legal: 57 II da 
Lei 8.666/93. Fica prorrogado até 31/12/2016.  

 1 cm -29 791101 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU - MG  – Processo 
Licitatório nº 016/2016 - Pregão Presencial Nº 006/2016 – Não acudi-
ram interessados. Licitação declarada deserta. Pregoeira. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 001/2013. Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 
001/2013, Dispensa nº 001/2013. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e 
Imprensa Ofi cial do Estado de Minas Gerais. Fund. Legal: Art. 57, II, 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
01/01/2017. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 020/2012. Extrato do 7º termo aditivo ao contrato nº 
031/2012, Pregão Presencial nº 007/2012. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Paulo Henrique Antunes Borges. Fund. Legal: Art. 57, II, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 258/2013. Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 
306/2013, Dispensa nº 072/2013. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e 

Maria de Fátima Silva de Sousa e Nívio de Sousa. Fund. Legal: Art. 57, 
§2º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato 
até 31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 101/2013. Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 
107/2013, Dispensa nº 028/2013. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e 
Geraldo de Queiroz Parreiras. Fund. Legal: Art. 57, §2º, da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 31/12/2016. 
Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo Lici-
tatório nº 158/2012. Extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 145/2012, 
Dispensa nº 040/2012. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e Dilma Benfi ca 
de Resende Rosa. Fund. Legal: Art. 57, §2º, da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 31/12/2016. Itatiaiuçu/
MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 008/2013. Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 
007/2013, Dispensa nº 003/2013. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e 
Francisco Furtado Chaves de Oliveira. Fund. Legal: Art. 57, §2º, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo Lici-
tatório nº 013/2013. Extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 008/2013, 
Dispensa nº 004/2013. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e Gessi da Silva 
Nogueira. Fund. Legal: Art. 57, §2º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993. Fica a vigência do contrato até 31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo Lici-
tatório nº 069/2012. Extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 046/2012, 
Dispensa nº 015/2012. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e Alides da Silva 
Pedrosa. Fund. Legal: Art. 57, §2º, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993. Fica a vigência do contrato até 31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 237/2011. Extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 
020/2012, Pregão Presencial nº 087/2011. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Nelci de Queiroz de Carvalho. Fund. Legal: Art. 57, II, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 107/2012. Extrato do 9º termo aditivo ao contrato nº 
105/2012, Pregão Presencial nº 029/2012. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Nelci de Queiroz de Carvalho. Fund. Legal: Art. 57, II, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo Lici-
tatório nº 072/2014. Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 111/2014, 
Pregão Presencial nº 046/2014. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e Treal 
Turismo Ltda.. Fund. Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993. Fica a vigência do contrato até 31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 001/2015. Extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº 
024/2015, Pregão Presencial nº 001/2015. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Locadora Vilaça e Leite Ltda.. Fund. Legal: Art. 57, II, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo Lici-
tatório nº 015/2015. Extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº 031/2015, 
Pregão Presencial nº 009/2015. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e Treal 
Turismo Ltda.. Fund. Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993. Fica a vigência do contrato até 31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 035/2013. Extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 
055/2013, Pregão Presencial nº 014/2013. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Geraldo Aparecido Ribeiro - ME. Fund. Legal: Art. 57, II, 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 076/2014. Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 
105/2014, Pregão Presencial nº 048/2014. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Pré Moldados Bela Vista Ltda. - ME. Fund. Legal: Art. 57, II, 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 076/2014. Extrato do 3º termo aditivo ao contrato nº 
104/2014, Pregão Presencial nº 048/2014. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Wanderson José da Silva Carneiro. Fund. Legal: Art. 57, II, 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 154/2011. Extrato do 10º termo aditivo ao contrato nº 
190/2011, Pregão Presencial nº 062/2011. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Terraplanagem Chaves e Rodrigues Ltda.. Fund. Legal: Art. 
57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato 
até 15/09/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 340/2014. Extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº 
008/2015, Pregão Presencial nº 203/2014. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Henrique Coutinho Herculano. Fund. Legal: Art. 57, II, da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 
31/12/2016. Itatiaiuçu/MG. 
  
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 111/2012. Extrato do 10º termo aditivo ao contrato nº 
185/2012, Concorrência nº 012/2012. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu 
e Lume Comunicação Ltda.. Fund. Legal: Art. 57, II, da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato até 31/12/2016. 
Itatiaiuçu/MG. 
  
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 307/2013. Extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº 
020/2014, Pregão Presencial nº 167/2013. Partes: Munícipio de Ita-
tiaiuçu e Conquest Telecomunicações Ltda. - EPP. Fund. Legal: Art. 
57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato 
até 10/01/2017. Itatiaiuçu/MG. 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – MG – Processo 
Licitatório nº 032/2014. Extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº 
047/2014, Dispensa nº 006/2014. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e 
Actcon Comércio de Produtos de Informática Ltda.. Fund. Legal: Art. 
57, II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Fica a vigência do contrato 
até 27/01/2017. Itatiaiuçu/MG.  

 32 cm -29 791184 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – Extrato do 1˚ 
termo aditivo ao Contrato n˚ 028/2015. Proc. Licitatório n˚ 353/2014. 
Pregão presencial 207/2014. Partes: MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU e 
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA. Fund. Legal: 
57 II da Lei 8.666/93. Fica prorrogado até 02/02/2017.  

 1 cm -29 791103 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU – Extrato do 4˚ 
termo aditivo ao Contrato n˚ 043/2013. Proc. Licitatório n˚ 015/2013. 
Pregão presencial 06/2013. Partes: Munícipio de Itatiaiuçu e CLAU-
DIOMAR JOSÉ DE SOUZA. Fund. Legal: 57 II da Lei 8.666/93. Fica 
prorrogado até 31/12/2016.  

 1 cm -29 791100 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA – MG. Leilão nº 
01/2016, o Processo nº. 34/2016, encontra-se aberta junto a esta Pre-
feitura Municipal, do tipo MAIOR LANCE POR ITEM, a alienação 
de veículos e demais bens móveis, no estado em que se encontram, 
declarados inservíveis para o serviço público, de modo a atender às 
necessidades daSecretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme 
especifi cações contidas no Anexo I. O credenciamento e abertura da 
sessão do Leilão dar-se-á no dia 26.02.2016, às 9:00 horas. O instru-
mento convocatório em inteiro teor estará à disposição dos interessados 
de 2ª a 6ª feira, das 09h às 16h, na Praça dos Andradas, s/n, Jacutinga 
- MG, CEP 37590-000. O EDITAL PODERÁ SER OBTIDO PELO 
SITE: www.jacutinga.mg.gov.br - Eduardo Grassi Moredo – Diretor do 
Setor de Compras e Licitações.  

 3 cm -29 790830 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA-MG  - CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS – 1ª 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL 1/2015 – O Município de Januária-MG, 
através do seu Prefeito Municipal, torna públicas as seguintes retifi -
cações do Edital do concurso público para provimento de cargos efe-
tivos: 1- No preâmbulo do Edital, fi ca incluída a Lei Municipal n.º 
97/2015. 2- No Anexo I, conforme a Lei Municipal n.º 97/2015, fi ca 
alterada, para Ensino Fundamental Completo, a escolaridade exigida 
para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, códigos 20 a 35, e 
de Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social), código 41. Consequentemente, nos Anexos II e IV, 
referentes à Provas, esses cargos passam a integrar o grupo de cargos 
de Ensino Fundamental Completo. 3- No Anexo III, as atribuições do 
Cargo de Assistente Administrativo (Setor Vigilância Sanitária) fi cam 
alteradas para: Receber, efetuar a triagem e transportar correspondên-
cias diversas recebidas pela Prefeitura Municipal; efetuar o pagamento 
de documentos diversos da Prefeitura nas agências bancárias ou direto 
aos fornecedores, conforme determinação da chefi a imediata; execu-
tar serviços diversos de datilografi a, como copista, segundo metodolo-
gias estabelecidas; operar máquina copiadora (xerox), de acordo com 
solicitação dos diversos setores da Prefeitura Municipal e orientação 
da chefi a imediata; recepcionar as pessoas que procuram pelos servi-
ços da Prefeitura Municipal, encaminhando-as aos diversos setores e 
prestando informações solicitadas por elas; realizar atendimento tele-
fônico e ao público em geral; efetuar o preenchimento de formulários 
utilizados na Prefeitura Municipal, partindo de orientações recebidas; 
executar outras tarefas afi ns que lhes forem atribuídas. 4- O Edital e 
os Anexos consolidados com esta Retifi cação serão divulgados no sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br, na sede da Prefeitura Municipal e 
no Posto de Inscrição. Januária-MG, 28 de Janeiro de 2016. Manoel 
Jorge de Castro-Prefeito Municipal.  

 7 cm -28 790674 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA torna pública a aber-
tura do Processo Licitatório nº 02/2016, modalidade Pregão Presencial 
nº 02/2016, Objeto: Aquisição de água mineral e vasilhame para aten-
dimento das secretarias do município de Jeceaba - MG. O credencia-
mento dos licitantes ocorrerá dia 18/02/2016 às 09:30 horas e a aber-
tura da sessão do pregão ocorrerá ao fi nal do credenciamento, na sede 
da Prefeitura de Jeceaba. O edital está disponível no site www.jece-
aba.mg.gov.br. Jeceaba, 29/01/2016. Lindamárcia Alves de Oliveira, 
Pregoeira. 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA torna pública a abertura 
do Processo Licitatório nº 01/2016, modalidade Pregão Presencial nº 
01/2016, Objeto: de equipamentos de informática para o município de 
Jeceaba - MG. O credenciamento dos licitantes ocorrerá dia 19/02/2016 
às 09:30 horas e a abertura da sessão do pregão ocorrerá ao fi nal do cre-
denciamento, na sede da Prefeitura de Jeceaba. O edital está disponí-
vel no site www.jeceaba.mg.gov.br. Jeceaba, 29/01/2016. Lindamárcia 
Alves de Oliveira, Pregoeira.  

 4 cm -29 791183 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE LADAINHA – Pregão (Presen-
cial) nº 003/2016 – Aviso de Licitação - O Município de Ladainha 
torna público que fará realizar, às 08 horas, do dia 16 de fevereiro de 
2016, licitação pública na modalidade Pregão (Presencial) para Con-
tratação de empresa especializada no fornecimento e cessão de direi-
tos de uso de software, instalação, implantação, manutenção, suporte e 
treinamento aos usuários do software. Os interessados poderão retirar 
o Edital no Edifício sede da Prefeitura Municipal de Ladainha, sala 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça Frei Pedro, 
02, Centro, Ladainha – MG ou através do site: www.ladainha.mg.gov.
br. Informações complementares poderão ser obtidas através do telefax 
33-3524-1277 – Ladainha, 29/01/2016 – Walid Nedir Oliveira – Pre-
feito do Município.  

 3 cm -29 790910 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE – MG , 
TOMADA DE PREÇO N.º 01/2016 – PROCESSO LICITATORIO 
n.º 13/2016, a Presidente da CPL torna publico que no dia 17/02/2016 
às 08:00 horas, na sede da Prefeitura, será realizada TOMADA DE 
PREÇO, para contratação de empresa para reforma da sala da Assistên-
cia Social, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações e normas espe-
cifi cadas no edital. Maiores informações poderão ser obtidas pelo tel.
(034) 3816-2900, com Eliete Aparecida de Matos. Presidente da CPL.  

 2 cm -29 791117 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS/MG.  Aviso de SUS-
PENSÃO  da Licitação Pregão 11/2016, Menor Preço Por Item. Futura 
e eventual aquisição de DIETAS ESPECIAS. Aguarde publicação de 
nova data. Maiores informações pelo Telefax: (35)3694-4022. Carla 
Aparecida Serafi m – Pregoeira.  

 1 cm -29 791113 - 1  

     PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG , Processo Licita-
tório nº 007/2016 – Pregão Presencial nº 006/2016, torna publico, o 
aviso de licitação, objetivando a prestação de serviços funerários, para 
fi ns de registro de preços. Abertura dia 15.02.2016 às 14:00 horas. Edi-
tal disponível no site ofi cial do município www.lontra.mg.gov.br ou 
diretamente na sede do Município – Rua Olimpio Campos 39 – Cen-
tro – Lontra.  

 2 cm -29 790803 - 1  

     PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS- Aviso Licita-
ção PAL 06/16 – Pregão P. 02/16- P/ Reg. Preços, c/ julgamento dia 
17/02/16 às 08:30 hs. p/ aquisição de gêneros alimentícios p/ merenda 
escolar. valor estimado R$ 568.814,20 .Cópia deste instrumento con-
vocatório poderá ser retirado na Seção de Licitação da Prefeitura, fone: 
(035) 3226 1805 ou no site www.luminarias.mg.gov.br. Arthur Maia 
Amaral – Prefeito Municipal.  

 2 cm -29 790943 - 1  

     PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS - Ratifi cação PAL 
02/16– Dispensa de Licitação 02/16, CONTRATO 01/16, de locação de 
imóvel p/ sede do SAMU, de propriedade de Maria da Graça Pereira de 
Andrade, valor mensal R$ 800,31, CONTRATO 02/16, de locação de 
imóvel p/ Sede Sec. Desenv. Econ. e Sustentável e acondicionamento 
bens inservíveis de propriedade de Maria Apª. Garcia Diniz, valor men-
sal R$ 884,32, CONTRATO 03/16, de locação de imóvel p/ setor de 
fi sioterapia, de propriedade de Carmem Lúcia Ferreira, valor mensal R$ 
625,07 e Contrato 04/16, de locação de imóvel p/ funcionamento CRAS 
de propriedade do Lar Nossa Senhora do Carmo da SSVP, valor mensal 
R$ 965,37, vig. 12 meses. Arthur Maia Amaral - Prefeito Municipal.  

 3 cm -27 789671 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS - AVISO LICITA-
ÇÃO- PAL 05/16- Pregão P. 01/16, julgamento dia 15/02/16, às 08:30 
hs, p/ contratação de empresa p/ locação de veículos p/ atender vigi-
lância em saúde. Valor estimado mensal R$ 7.500,00. Cópia deste ins-
trumento convocatório poderá ser retirado na Seção de Licitação pelo 
fone 35- 32261805 e no site www.luminarias.mg.gov.br. Arthur Maia 
Amaral - Prefeito Municipal.  

 2 cm -27 790171 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA/MG , AVISO 
DE PUBLICAÇÃO processo licitatório 06/16, pregão presencial nº 
005/16,torna público que fará realizar no dia 15/02/2016 as 08:00 aber-
tura do processo para LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS para atender as 
necessidades das Secretarias deste município, O edital estará disponível 
na sede da Prefeitura Municipal, Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, 
nº 130 - cep: 39.690-000. Ou pelo email licitar8666@hotmail.com . 
Maiores informações com a equipe de apoio e pregoeiro, fone: (33) 
3514 - 1629. malac. 29/01/2016. 
  
  PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA/MG , AVISO 
DE PUBLICAÇÃO processo licitatório 07/16, pregão presencial nº 
006/16,torna público que fará realizar no dia 15/02/2016 as 10:00 aber-
tura do processo para Prestação de Serviços em Manutenção de Equi-
pamento de AUTOCLAVE, para atender as necessidades da SMS deste 
município, O edital estará disponível na sede da Prefeitura Municipal, 
Praça Mons. Jorge Lopes de Oliveira, nº 130 - cep: 39.690-000. Ou pelo 
email licitar8666@hotmail.com . Maiores informações com a equipe de 
apoio e pregoeiro, fone: (33) 3514 - 1629. malac. 29/01/2016.  

 4 cm -29 790864 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
    

 Concorrência nº 01/2015 
 - A Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará no 
dia 11 de fevereiro de 2016 às 14h00min, sessão para apuração do resul-
tado geral das propostas técnicas relativo a Concorrência nº 01/2015 - 
Contratação de serviços de empresa especializada, para prestação de 
serviços de comunicação por agência de propaganda, anunciante e veí-
culos de comunicação e suas recíprocas relações vigentes, observados o 
caráter institucional, educativo, informativo e de orientação social. 
  

 Pregão Presencial nº. 18/2016 
 – Torna público que se fará realizar abertura de processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial nº. 18/2016, sob a forma de SRP – Sis-
tema de Registro de Preços, cujo objeto é a contratação futura de ser-
viços de publicidade (espaços em veículos de informação) em jornal 
impresso. Sessão dia 16/02//2016 às 09h00min. 
 As informações na íntegra inerentes a presente publicação estarão 
disponíveis aos interessados através do site: www.manhuacu.mg.gov.
br. Manhuaçu, 29 de janeiro de 2016 –Comissão Permanente de 
Licitação.  

 5 cm -29 790854 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS/MG – DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO: 11/16, Processo: 27/16 fi ca sancionada a 
contratação de empresa para limpeza, manutenção de calhas e espa-
ços abertos entre telhas das escolas do Município. Como Vencedora a 
Empresa: FELIPE NUNES BARBOSA 09471369673 R$: 4.320,00.  

 1 cm -29 790852 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG : 
Aviso de Licitação. Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
01/2016 Processo Licitatório nº 01/2016. Objeto: Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios e outros produtos. A Sessão de Credenciamento e fase 
de lances será dia 18 de Fevereiro ás 9:30 horas. O edital poderá ser 
solicitado através do email: licitacao82@yahoo.com.br. Maiores infor-
mações: (37)3524-1273. Nilson – Pregoeiro. 
  
  PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/MG : 
Aviso de Licitação. Pregão Presencial para Registro de Preços nº 
02/2016 Processo Licitatório nº 02/2016. Objeto: Aquisição de Com-
bustível: Gasolina, Òleo Diesel, Diesel S10 e Aditivo Arla 32. A ses-
são de credenciamento e fase de lances será dia 22 de Fevereiro ás 
14:30 horas. O edital poderá ser solicitado através do email: licita-
cao82@yahoo.com.br. Maiores informações: (37)3524-1273. Nilson 
– Pregoeiro.  

 4 cm -29 790903 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS/
MG: Notifi cação- Fica notifi cado o proprietário do veículo automotor 
tipo ônibus, em situação de abandono, estacionado na Rua Coronel 
José Américo, próximo ao Campo de Futebol do Abadia, Bairro São 
Geraldo, na cidade de Martinho Campos, para retirar o veículo do local 
no prazo de até 05 dias. O veículo encontra-se sucateado, sem identi-
fi cação de placas ou cor predominante, não sendo possível identifi car 
seu proprietário. Decorrido o prazo anteriormente mencionado, o veí-
culo será removido pela Administração Pública Municipal nos termos 
do Decreto nº 001/2016. Martinho Campos, aos 28 de Janeiro de 2016. 
Francisco Ludovico de Medeiros - Prefeito Municipal.  

 3 cm -29 790802 - 1  

    PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA  - EXTRATO 
DO CONTRATO - PARTES: Município de Materlândia x PIMENTEL 
FILHO SERVIÇOS TÉCNICOS E PROJETOS LTDA - ME - Objeto 
do Contrato: Contratação de serviços técnicos de engenharia para ela-
boração de projetos, cálculo estrutural, hidrossanitário, elétrico e tele-
fônico do Prédio Público da Biblioteca Municipal e do centro cultural 
para este Município de Materlândia - Data do Contrato: 08/09/2014 - 
Valor do Contrato: R$: 7.500,00 – (Sete mil e quinhentos reais) - Dota-
ção Orçamentária: - 02.22.02.04.121.0002.21.05.04.122.0003.2019.3.3
.90.39.00. Ass. Contratante, Contratado e Testemunhas.  

 3 cm -29 791097 - 1  
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O Município de Januária – MG, através do seu Prefeito Municipal, torna público que estarão abertas 
as inscrições para o concurso público para provimento de cargos efetivos do seu quadro de pessoal, sob 
regime Estatutário. O Concurso Público realizar-se-á em conformidade com a Lei Orgânica do Município, as 
Leis Municipais de n.ºs 094/2015, 067/2008, 063/2007 e 047/2004, 045/2004, o Decreto Federal n.º 
3.298/1999, a Lei Estadual n.º 21.458/2014 e as normas deste Edital. 
 
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. O Concurso Público será regulamentado por este Edital, executado pela Comissão Técnica de 

Concursos – Cotec – da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes.  
1.2. O Concurso Público será realizado no formato do concurso unificado, por microrregião, conforme 

idealizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais/Promotoria Regional de Defesa do 
Patrimônio Público do Norte de Minas, pela Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene 
– AMAMS – e pela Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes. Para fins de realização 
do concurso público unificado, os municípios participantes foram agrupados em microrregiões e 
essas, por sua vez, em Polos.  
1.2.1. O Município de Januária, para fins do Concurso Unificado/Polo 3, integra a Microrregião de 

Januária. 
1.2.2. O cronograma do concurso poderá ser parcialmente flexível, conforme a necessidade do 

processo de operacionalização do concurso unificado. Caso venha ocorrer alteração nas 
datas de algum de seus eventos, a divulgação será feita através de aditivos do Edital ou 
retificações. Recomenda-se, portanto, aos candidatos que acompanhem as informações 
sobre o Concurso no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, acessando o link 
correspondente ao Município de seu interesse. 

1.2.3. As inscrições serão realizadas no mesmo período para todos os municípios das 
microrregiões do Polo 3. As condições para inscrição estão especificadas no item II deste 
Edital.  

1.3. O Concurso Público, conforme disposto no Anexo I deste Edital, oferece vagas de ampla 
concorrência e vagas reservadas para pessoas com deficiência.  

1.4. A especificação dos cargos consta do Anexo I deste Edital, tratando de códigos de inscrição, 
denominação dos cargos, número de vagas, escolaridade mínima e outras exigências, jornada de 
trabalho, vencimentos dos cargos e valor da taxa de inscrição.   

1.5. A seleção dos candidatos constará das seguintes etapas: 
1.5.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, estando as 

especificações contidas no item V e no Anexo II deste Edital. 
1.5.2. Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, apenas para candidatos aos cargos de 

Auxiliar de Serviços Gerais/Coletor de Lixo e Gari. A especificação dessa Prova consta do 
item VII deste Edital. 

1.5.3. Prova de Títulos, de caráter classificatório, apenas para candidatos a cargos de nível 
superior de escolaridade. A especificação da Prova de Títulos consta do item VI deste 
Edital. 
1.5.3.1. A entrega da documentação para essa Prova deverá ser encaminhada conforme 

disposto no subitem 6.4 deste Edital. 
1.6. As atribuições de cada cargo, específicas ou sintéticas, constam do Anexo III deste Edital. 
1.7. Os candidatos nomeados e empossados serão lotados conforme a necessidade do Município, 

obedecendo às Leis Municipais pertinentes. Para lotação do candidato, observar-se-á a sua 
classificação no cargo pleiteado, no Resultado Definitivo deste Concurso. 

1.8. Antes da realização da inscrição, recomenda-se ao candidato a leitura das normas deste 
Edital, bem como as condições para posse e exercício no cargo pleiteado.   

1.9. Os horários estabelecidos neste Edital referem-se à hora oficial de Brasília-DF. 
 
II - DAS INSCRIÇÕES 
2.1. São condições básicas para inscrição e posse em cargo oferecido neste Concurso Público: 

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, conforme disposto na Constituição Federal/1988, ou 
cidadão português, conforme o artigo 12 da Constituição Federal/1988 e o Decreto Federal 
n.º 70.436/1972. 

b) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
d) Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, ou ser emancipado.  
e) Ter, na data da posse, a escolaridade exigida para o cargo (Anexo I deste Edital). 
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f) Possuir, na data da posse, habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, 
conforme o cargo pretendido, inclusive com registro no respectivo Conselho de Classe. 

g) Possuir aptidão física e mental compatível com o exercício do cargo, comprovada em 
inspeção médica oficial, que será realizada de acordo com a definição do Município de 
Januária, antes da posse. O candidato que não possuir aptidão física e mental compatível 
com o cargo será eliminado do Concurso. 

h) Atender e comprovar às exigências especificadas para o cargo pleiteado, estabelecidas na 
legislação municipal, neste Edital e em seu Anexo I. 

2.1.1. A documentação exigida neste Edital para exercício do cargo deverá ser comprovada 
por ocasião da posse. 
 

2.2. Procedimentos para Inscrição 
2.2.1. A inscrição será feita pelo próprio candidato ou seu procurador (Procuração simples). O 

preenchimento do Requerimento de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao 
Concurso e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por seu procurador. 

2.2.2. Considerando que este concurso público será realizado no formato de concurso unificado, 
juntamente com outros municípios, fica estabelecido que o candidato, a seu critério, poderá: 
a) Inscrever-se em mais de um cargo, de um mesmo município, desde que a aplicação 

das provas de cada cargo ocorra em horários diferentes.  Para inscrever-se em mais de 
um cargo, será necessário fazer cada inscrição separadamente.   

b) Inscrever-se em um mesmo cargo, para municípios diferentes, mas, se a data e o 
horário de aplicação das provas forem iguais, o candidato deverá optar por realizar 
apenas uma das provas, referentes ao cargo do município de sua preferência. Para 
inscrever-se em mais de um cargo, por município, será necessário fazer cada inscrição, 
separadamente.   

2.2.2.1. A inscrição em um mesmo cargo para municípios diferentes não implica que, 
realizando uma única prova, o candidato concorrerá às vagas em mais de um 
município. Portanto, o candidato que realizar inscrições para um mesmo cargo 
em mais de um município, e cujas provas forem no mesmo dia e horário, deverá 
optar por realizar as provas do cargo do município de sua preferência. Ao 
fazer a sua opção, será, obviamente, considerado ausente na prova do(s) 
outro(s) município(s), e essa ausência gerará a sua eliminação no respectivo 
cargo/município.  

2.2.2.2. Não será necessário que o candidato comunique à Cotec/Unimontes o 
município/cargo de sua opção. A simples presença do candidato no dia das 
provas comprovará a sua opção por determinado cargo/município.  

2.2.2.3. A Unimontes/Cotec divulgará o relatório com a quantidade de candidatos 
inscritos em cada cargo (relação candidato/vaga) cerca de 5 (cinco) dias antes 
da data das provas, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br,  para possibilitar 
ao candidato fazer a sua escolha. 

2.2.2.4. O disposto nos subitens 2.2.1, letra b, e 2.2.1.1 objetiva facultar aos candidatos 
maior possibilidade de competitividade. Contudo, a condição referida no subitem 
2.2.1.1 não implica devolução da taxa de inscrição.  

2.2.3. O valor da taxa de inscrição, para cada cargo, consta do Anexo I deste Edital. 
2.2.4. As inscrições serão efetivadas somente pela internet, no endereço 

www.cotec.unimontes.br, nos períodos indicados no subitem 2.3 (inscrição com 
pagamento da taxa) e no subitem 2.4 (pré-inscrição com pedido de isenção da taxa). 
Será disponibilizado computador ao candidato que dele precisar, para esse fim, na 
Recepção da Unimontes/Cotec e no Posto de Atendimento, em Januária-MG.  

2.2.5. O atendimento aos candidatos, durante o período de inscrição, exceto em eventuais 
recessos e feriados, será feito em Januária e em Montes Claros, a saber: 
a) Em Januária: No Posto de Atendimento – Praça Sagrada Família, nº 123, Centro, 

de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.  
b) Em Montes Claros: Na recepção da Unimontes/Cotec (Campus Universitário 

Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia), de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. 
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2.3. A inscrição com pagamento da taxa será no período compreendido entre 8h de 4/1/2016 e 18h 
de 4/2/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
2.3.1. Para inscrever-se, o candidato deverá preencher o Formulário de Inscrição no referido sítio 

eletrônico, de acordo com as instruções solicitadas. Após esse procedimento, será exibido, 
em nome do candidato, o boleto bancário, o qual deverá ser impresso para que o 
pagamento da taxa de inscrição seja efetuado até o dia 4/2/2016.  

2.3.2. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade 
da Unimontes/Cotec ou do Município de Januária inscrições cujas taxas não tenham sido 
pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não possam ser 
comprovadas. O pagamento da taxa não poderá ser feito através de depósito em caixa 
eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito.   
2.3.2.1. A inscrição referida no subitem 2.3.1 que não tiver o pagamento efetuado até a 

data estabelecida será cancelada.  
 

2.4. A pré-inscrição, para análise do pedido de isenção da taxa de inscrição, será no período 
compreendido entre 8h de 4/1/2016 e 18h de 8/1/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
2.4.1. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o cidadão que demonstrar, 

comprovadamente, hipossuficiência de recursos financeiros, no caso de não poder 
arcar com a taxa de inscrição sem que seja comprometido o seu sustento ou da própria 
família.  
a) Documentos necessários: Documentos legalmente admitidos que comprovem a 

condição de hipossuficiência financeira do candidato. 
2.4.2. Para fazer o Pedido de isenção de taxa de inscrição, o candidato deverá:  

2.4.2.1. Preencher a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção, de acordo com as 
instruções contidas no referido sítio eletrônico. 

2.4.2.2. Imprimir o comprovante da Pré-Inscrição/Pedido de Isenção, que deverá ser 
guardado para consultar o resultado quando este for divulgado.  

2.4.2.3. Imprimir e assinar a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinatura do 
candidato ou de seu procurador), que deverá ser enviado para a 
Unimontes/Cotec. 

2.4.2.4. Colocar, em envelope, a Ficha de Pré-Inscrição/Pedido de Isenção (assinado) e 
os documentos que comprovem a condição do candidato para requerer a 
isenção da taxa de inscrição.  O candidato deverá imprimir e colar, no 
envelope, a folha de identificação e código de barras, que será gerada ao 
finalizar a pré-inscrição. 

2.4.2.5. Postar nos Correios, com A.R. ou SEDEX, no período de 4/1/2016 a 8/1/2016, 
o envelope com a documentação, para a Unimontes/Cotec – Campus 
Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes 
Claros/MG. Se o candidato preferir, poderá entregar esses documentos no 
Posto de Atendimento (ver subitem 2.2.5, letra a), das 7h às 11h, ou na 
Recepção da Unimontes/Cotec, das 8h às 18h.   

2.4.2.6. Não serão recebidos nem aceitos pedidos de isenção ou documentos fora dos 
prazos e forma estabelecidos neste Edital. 

2.4.3. Caso a documentação enviada não possibilite a análise ou não demonstre a condição do 
candidato, nos termos deste Edital, o pedido de isenção será indeferido. 

2.4.4. Documentos rasurados, ilegíveis ou que apresentem erro material serão desconsiderados, 
o que acarretará o indeferimento do pedido de isenção. 

2.4.5. O resultado do pedido de isenção será divulgado no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, até o dia 22/1/2016. Não haverá informação individual aos 
candidatos, mas será disponibilizada a consulta pela internet na Unimontes/Cotec.   
2.4.5.1. O subitem 10.5.1 deste Edital dispõe sobre eventual interposição de recurso.  

2.4.6. O candidato que tiver o pedido deferido estará inscrito no Concurso para o cargo 
informado na Ficha. 

2.4.7. O candidato que tiver o pedido indeferido, se quiser participar do Concurso, deverá 
imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, 
e efetuar o pagamento até 10/2/2016. 

2.4.8. A taxa de inscrição deverá ser paga com o boleto bancário. Não serão de responsabilidade 
da Unimontes/Cotec ou do Município de Januária, inscrições cujas taxas não tenham sido 
pagas através do boleto bancário gerado no ato da inscrição e que não possam ser 



 

 
MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
 

EDITAL 1/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 4

comprovadas. O pagamento da taxa não poderá ser feito através de depósito em caixa 
eletrônico, de depósito bancário, de cheque ou de agendamento de depósito.   

2.4.9. O candidato que tiver o pedido de isenção indeferido e que não efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição no prazo estabelecido será excluído do Concurso. 

2.4.10. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento da taxa de inscrição para outros 
candidatos que não sejam os referidos no subitem 2.4.1 deste Edital. 

2.4.11. As informações prestadas no Pedido de Isenção, a declaração falsa ou inexata, bem como 
os documentos apresentados são de inteira responsabilidade do candidato. Será excluído 
do Concurso, em qualquer época, aquele candidato que prestar informações ou 
documentos incorretos, inverídicos, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação 
em que o candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis. 
 

2.5. Outras informações relativas à inscrição 
2.5.1. A não indicação de cargo implicará a anulação da inscrição do candidato. 
2.5.2. Não será permitida a realização de inscrição condicional ou extemporânea. 
2.5.3. O Formulário de Inscrição, bem como o valor pago relativo à taxa de inscrição, é pessoal e 

intransferível. 
2.5.4. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de cargo. 
2.5.5. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição, exceto na eventualidade de cancelamento 

ou anulação do Concurso, em caso de pagamento em duplicidade ou extemporâneo, e em 
caso de indeferimento da inscrição do candidato por qualquer motivo. 

2.5.6. No caso de eventual suspensão do certame, ou de adiamento da data das Provas, se o 
candidato quiser desistir de participar do Concurso, poderá requerer, até 15 (quinze) dias 
antes da data de aplicação das provas, a devolução do valor da taxa de inscrição, pelo sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br, no link específico, preenchendo os dados solicitados 
(dentre outros, CPF, Banco, agência e n.º da conta corrente do candidato). A restituição da 
taxa será feita pelo Setor Financeiro do Município de Januária em até 30 (trinta) dias da 
protocolização do requerimento, salvo impedimentos legais. 
2.5.6.1. A Unimontes/Cotec verificará a condição do candidato em seu banco de dados, 

em no máximo 5 (cinco) dias, e encaminhará o requerimento do candidato ao 
Município de Januária, que será responsável pela devolução da taxa e pela 
comunicação ao candidato.  

2.5.6.2. Solicitada a devolução da taxa, o candidato terá sua inscrição cancelada no 
concurso público. 

2.5.6.3. Requerida a devolução da taxa, caso haja necessidade de eventuais contatos 
posteriores, por parte do candidato, este deverá buscar informações junto ao 
Município de Januária, pois a Unimontes/Cotec não terá responsabilidade pela 
devolução da taxa de inscrição.  

2.5.7. O preenchimento da Ficha de Inscrição, a entrega de documentos relativos ao Concurso 
Público e o conhecimento das normas deste Edital são de responsabilidade única e 
exclusiva do candidato, ainda que a inscrição tenha sido efetuada por terceiros.  

2.5.8. O Município de Januária e a Unimontes/Cotec não se responsabilizam por qualquer 
problema, na inscrição via internet, motivado por falhas de comunicação, por falta de 
energia elétrica, por congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a conexão ou a transferência de dados, 
quando tais motivos e fatores de ordem técnica não forem de responsabilidade dessas 
instituições. 

2.5.9. Para que a inscrição seja efetivada, é necessário que, além de ser feita dentro do prazo e 
em modelo próprio, esteja em conformidade com as normas deste Edital e tenha o 
pagamento da respectiva taxa efetuado no prazo estabelecido.  

2.5.10. São motivos para anulação sumária da inscrição: o não pagamento da taxa de inscrição, 
pagamentos efetuados após a data limite, ordens de pagamento efetuadas em caixas 
eletrônicos ou feitas por telefone e que não possam ser comprovadas.  

2.5.11. Serão indeferidas as inscrições ou pré-inscrições que estiverem em desacordo com as 
disposições deste Edital, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à 
ampla defesa.  
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2.5.12. Na Ficha de Inscrição, constará declaração de que o candidato tem conhecimento das 
condições exigidas para o exercício do cargo, conforme o subitem 2.1 deste Edital, e de 
que concorda com as suas disposições.    

2.5.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a plena aceitação das normas e das 
condições estabelecidas neste Edital e em suas eventuais retificações, das quais não 
poderá alegar desconhecimento. É de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação dos atos relativos a este Concurso Público e de eventuais 
retificações ou aditivos do Edital que, se houver, serão divulgadas no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br e em quadros de avisos da Prefeitura, e publicadas em 
diário oficial e jornal de ampla circulação local e regional. 

2.5.14. Qualquer falsidade ou inexatidão nos dados e nos documentos apresentados pelo 
candidato para a inscrição, apuradas a qualquer tempo, que comprometerem a lisura do 
certame, se não forem corrigidas pelo candidato até a data de término das inscrições 
(ressalvado o disposto no subitem 2.5.6), acarretarão a anulação da inscrição no Concurso 
Público, bem como de todos os atos delas decorrentes, sem prejuízo de medidas cíveis, 
administrativas e/ou penais cabíveis, garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao 
contraditório e à ampla defesa.  

 
2.6. Cartão de Inscrição – Não será enviado Cartão de Inscrição para o endereço do candidato. Os 

candidatos deverão, a partir do dia 29/2/2016, informar-se, pela internet, no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, em que local irão fazer as Provas. Informações também poderão ser 
obtidas na recepção da Unimontes/Cotec ou pelos telefones (38) 3229-8080 ou 8092, de segunda a 
sexta-feira, exceto eventuais recessos e feriados, no horário das 8h às 18h (Campus Universitário 
Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, Montes Claros-MG).  
2.6.1. As consequências decorrentes da não localização do local de Provas são de 

responsabilidade do candidato.  
2.6.2. Na ocorrência de eventuais erros (tais como erro no nome do candidato, do n.º do 

documento de identidade, da data de nascimento), o candidato deverá informá-los ao fiscal 
de sala, no dia das Provas, para que seja providenciado o pedido de correção, em 
formulário próprio. 

2.6.3. Não será obrigatória a apresentação do cartão de inscrição no dia das provas. Mas o 
documento de identificação do candidato é obrigatório para a realizar as provas. 
 

2.7. Tratamento Especial para realização da Prova de Múltipla Escolha 
2.7.1. O candidato que necessitar de tratamento especial no dia das Provas de Múltipla Escolha 

deverá entregar Pedido de Tratamento Especial, especificando os meios necessários para 
a realização dessas provas. Com o Pedido de Tratamento Especial, deverá conter Atestado 
Médico que descreva a situação do candidato.  
2.7.1.1. A candidata lactante que necessitar amamentar o seu bebe no horário de 

aplicação das Provas deverá fazer o requerimento para esse atendimento 
especial, conforme disposto no subitem 5.16 deste Edital.  

2.7.2. O Pedido de Tratamento Especial, com a especificação de que trata o subitem 2.7.1, 
deverá ser postado, até o dia 4/2/2016, nos Correios, com A.R. ou pelo serviço de Sedex 
(com custos por conta do candidato), para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – 
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes Claros-
MG. Os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado pelo candidato ou seu 
representante, estando escrito no envelope: PTE/CONCURSO PREFEITURA DE 
JANUÁRIA/2015. 
2.7.2.1. No prazo estabelecido, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, o Pedido de 

Tratamento Especial e o Atestado Médico poderão ser entregues pelo 
candidato ou seu representante, mediante recibo, no Posto de Atendimento em 
Januária (ver subitem 2.2.4, letra a), das 7h às 11h, e na Unimontes/Cotec 
(Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, Vila Mauriceia, 
Montes Claros-MG), das 8h às 18h. 

2.7.3. O prazo citado no subitem 2.7.2 é o tempo hábil para que possa ser feita a análise do 
pedido e a tomada de providências. Apenas em casos de força maior ou fortuitos poderá 
haver solicitação de Tratamento Especial fora da data especificada no subitem 2.7.2. Nesse 
caso, a aceitação do pedido dependerá de análise a ser feita pela Unimontes/Cotec, que 
avaliará a possibilidade de atendimento.  
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2.7.3.1. Na impossibilidade de atendimento, a Unimontes/Cotec comunicará ao 
candidato o indeferimento do pedido. 

2.7.4. Serão indeferidos os pedidos de Tratamento Especial que não apresentarem Atestado 
Médico que descreva a situação do candidato. 

2.7.5. O resultado do Pedido de Tratamento Especial será divulgado até o dia 12/2/2016, no sítio 
eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede do Município de Januária. 

 
III-  DAS VAGAS DO CONCURSO E RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
3.1. O número total de vagas a serem preenchidas neste Concurso é de 433 (quatrocentas e trinta e 

três), conforme especificado no Anexo I do Edital. 
3.1.1. A distribuição das vagas consta do Anexo I deste Edital. 

3.2. Das vagas reservadas para Pessoas com Deficiência – Considerando a Lei Municipal n.º 
045/2004, ART. 9.º, § 2º e a Lei Municipal n.º 047/2004, art. 11, fica estabelecido que 5% das vagas 
de cargos ofertados neste Concurso Público são reservadas para pessoas com deficiência, desde 
que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência. Em caso de arredondamento, 
este será feito para o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse o limite 
máximo de 20%, conforme o total de vagas ofertadas para o cargo. Assim, a reserva dar-se-á 
apenas para os cargos cujas vagas ofertadas sejam em número igual ou superior a cinco. As vagas 
reservadas são as indicadas no Anexo I deste Edital. 
3.2.1. Será considerada portadora de deficiência a pessoa que se enquadrar nas categorias 

especificadas no Artigo 4.º do Decreto Federal n.º 3.298/1999 e na Lei Estadual n.º 
21.458/2014.   

3.2.2. As pessoas com deficiência, se aprovadas neste Concurso, serão submetidas, quando 
convocadas, à avaliação pela junta médico-pericial para se verificar a compatibilidade da 
deficiência com as atividades do cargo. 

3.2.3. A pessoa com deficiência que se inscrever nessa condição deverá entregar Laudo 
Médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido há, no máximo, 6 meses, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, constando o n.º do CID (Classificação 
Internacional de Doença) e a provável causa da deficiência.   

3.2.4. Até o dia 4/2/2016, o Laudo Médico deverá ser postado nos Correios, com A.R. ou Sedex 
(com custos por conta do candidato), para o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – 
Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, CEP 39401-089, Montes 
Claros/MG. No envelope, o candidato deverá constar a seguinte identificação: Concurso 
Prefeitura de  Januária/2015 – Laudo Médico/RV.  
3.2.4.1. O Laudo Médico, no prazo indicado, poderá ser entregue, mediante recibo, no 

Posto de Atendimento, em Januária, das 7h às 11h, ou na recepção da 
Unimontes/Cotec, das 8h às 18h, exceto nos sábados, domingos e feriados. 

3.2.5. A pessoa com deficiência que se inscrever para as vagas reservadas e não apresentar o 
Laudo Médico, na forma e prazo estabelecidos, participará do Concurso como não portador 
de deficiência, sem direito a reserva de vagas. 

3.2.6. O resultado da análise da documentação enviada para inscrição na reserva de vagas será 
divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, no prazo estabelecido nos subitens 
9.1.5 e 9.1.6. 

3.2.7. Havendo necessidade de tratamento especial para realizar as provas, a pessoa com 
deficiência deverá fazer a solicitação de acordo com as disposições do subitem 2.7 
deste Edital. 

3.2.8. A posse de candidato aprovado neste Concurso e nomeado para o cargo dependerá de 
prévia inspeção médica, por médico credenciado pelo Município de Januária, que atestará 
a compatibilidade da deficiência do candidato com as atribuições do cargo, devendo seu 
parecer ser fundamentado. 
3.2.8.1. Caso constatada, fundamentadamente, a incompatibilidade das atribuições do 

cargo com a deficiência do candidato, este deverá ser intimado pessoalmente ou 
por correspondência com Aviso de Recebimento (AR), para tomar ciência do 
Laudo Médico e de todos os documentos que subsidiaram a sua elaboração, e, 
querendo, interpor recurso no prazo de 3 dias úteis, contados da juntada do 
comprovante de intimação nos autos do processo administrativo. 

3.2.8.2. Provido o recurso interposto, será o candidato considerado apto ao exercício do 
cargo; caso contrário, será o nome do candidato excluído da listagem de 
classificação correspondente e, consequentemente, do Concurso Público. 
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3.2.9. Caso o número de pessoas com deficiência, inscritas e aprovadas neste Concurso Público, 
seja inferior às vagas a elas reservadas, a(s) vaga(s) remanescente(s) será(ão) 
acrescida(s) às vagas de ampla concorrência do respectivo cargo e preenchida(s) segundo 
a ordem de classificação do(s) candidato(s), até o limite do número total de vagas 
oferecidas por cargo. 

3.2.10. A pessoa com deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios 
para aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para 
os demais candidatos. 

 
IV-  DO SISTEMA DO CONCURSO PÚBLICO E DAS PROVAS 
4.1. O Concurso constará das seguintes provas: 

4.1.1. Provas de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, conforme disposto no 
item V e no Anexo II deste Edital.  

4.1.2. Prova de Títulos, de caráter classificatório, observando-se as disposições relativas à 
composição, à pontuação e aos critérios dispostos no item VI deste Edital. 
4.1.2.1. Somente os candidatos a cargos de curso superior participarão da Provas de 

Títulos.  
4.1.3. Prova de Aptidão Física (de caráter eliminatório), conforme disposições do item VII deste 

Edital. Essa Prova não atribuirá pontos, apenas conceito de Apto ou Inapto.  Apenas os 
candidatos aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais/Coletor de Lixo e Gari participarão da 
Prova de Aptidão Física. 

4.2. A pontuação máxima das Provas deste Concurso é de 100 pontos, exceto para cargos com 
exigência de Ensino Superior, cuja pontuação máxima será de 110 pontos, considerando a Prova 
de Títulos. 

4.3. A especificação e a distribuição dos pontos das Provas de Múltipla Escolha constam do Anexo II e 
as da Prova de Títulos constam do subitem 6.5.1 neste Edital. 
 
 

V-   DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
5.1. Os programas das Provas de Múltipla Escolha e a Bibliografia sugerida constam do Anexo IV deste 

Edital. Ressalta-se que conteúdos programáticos cuja legislação tenha entrado em vigor após a 
publicação do Edital não serão objeto de exigência e de avaliação nas provas deste Concurso. 

5.2. As Provas de Múltipla Escolha serão valorizadas de acordo com a pontuação estabelecida no 
Anexo II deste Edital, a partir de pontuação 0 (zero), obedecendo às características especificadas, 
por cargo, nesse Anexo.  

5.3. Na apuração dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha, será(ão) eliminado(s) o(s) 
candidato(s) que:  
5.3.1. obtiver(em) menos de 50% (cinquenta por cento) dos pontos totais das Provas de Múltipla 

Escolha;  
5.3.2. preencher(em) a Folha de Respostas a lápis; 
5.3.3. não assinar(em) a Folha de Respostas; 
5.3.4. não comparecer(em) para realizar as Provas. 

5.4. As Provas de Múltipla Escolha serão corrigidas por processo eletrônico (leitura óptica), através de 
Folha de Respostas, de acordo com o Gabarito Oficial elaborado pela Unimontes/Cotec. Não serão 
computadas as questões não assinaladas na Folha de Respostas nem as questões que contiverem 
mais de uma resposta, emenda ou rasura, ou com marcação que impossibilite a leitura pelo 
equipamento de leitura óptica. 

5.5. Na hipótese de alguma questão das Provas de Múltipla Escolha vir a ser anulada, o seu valor, em 
pontos, será contabilizado em favor de todos os candidatos que fizeram a respectiva prova, mesmo 
daqueles que não tenham recorrido da questão. 
 

 
5.6. APLICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

5.6.1. As provas serão aplicadas no dia 27/3/2016, nos horários indicados para cada cargo, 
conforme consta no Anexo II.  

5.6.2. As provas terão duração de 3 (três) horas, estando incluído nesse tempo o preenchimento 
da Folha de Respostas. 
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5.6.2.1. O ingresso do candidato ao prédio onde fará suas provas será permitido somente 
até o horário de início dessas provas, antes do fechamento dos portões. 

5.6.3. As Provas de Múltipla Escolha dos cargos deste Edital, serão aplicadas em Januária-
MG.  
5.6.3.1. Caso não haja no Município, em quantidade suficiente, prédios escolares ou 

outros prédios com salas adequadas para a aplicação das provas, será 
reservado, à Unimontes/Cotec, o direito de alterar o horário das provas e 
ainda, se for o caso, aplicar, para alguns cargos, as provas em outra data, de 
modo a viabilizar a realização das provas no Município.  

5.6.3.2. Na eventualidade da ocorrência de alteração do horário ou de data de 
aplicação das provas, será feita a divulgação no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br. Ficando, ainda, facultado ao candidato o direito de 
requerer a devolução da taxa de inscrição, caso não tenha condições de 
realizar suas provas na nova data ou no novo horário. 

5.6.3.3. O candidato deverá acompanhar as informações e retificações do Edital 
deste concurso no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br.  

5.6.4. O endereço do local que o candidato fará suas provas constará do Cartão de Inscrição, 
que será divulgado na internet, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, a partir da data 
indicada no subitem 2.6. Caberá ao candidato se informar sobre o local de suas provas.  

5.6.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta da cidade e do local 
determinado para realizar suas provas e o comparecimento no horário estabelecido. 

5.6.6. Recomenda-se ao candidato que esteja presente no local das provas 30 (trinta) minutos 
antes do horário marcado para o início. 

5.6.7. O candidato não poderá realizar provas fora do local indicado pela Unimontes/Cotec. 
5.6.8. O candidato fará as provas em prédio, sala e carteira indicados pela Unimontes/Cotec, por 

intermédio de seus Coordenadores e/ou Fiscais. 
 

5.6.9. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO – Para acesso ao prédio e à sala em que se 
realizarão as provas, o candidato deverá apresentar o Documento Oficial de Identificação 
(com foto) original e em perfeitas condições.  
5.6.9.1. Serão aceitos, para identificação, os seguintes documentos: Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Reservista (com foto), 
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (CRM, CRN, CRO, CREA etc.), 
Carteira de Motorista (modelo com foto). 

5.6.9.2. Não serão aceitos como documentos de identificação: Certidões de Nascimento 
ou de Casamento, Títulos Eleitorais, Carteira Nacional de Habilitação (modelo 
sem foto), Carteiras de Estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 
Incluindo, também, documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados. 

5.6.9.3. No dia de realização das provas, caso o candidato esteja impossibilitado de 
apresentar Documento Oficial de Identificação original (com foto), por motivo de 
perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado Boletim de Ocorrência, expedido 
há, no máximo, 90 dias, por órgão policial. Nesse caso, o candidato será 
submetido à identificação especial, a qual compreende a coleta de assinaturas e 
impressão digital em formulário próprio. 

5.6.9.4. Para realização das Provas, não serão aceitos protocolo do documento, cópia do 
documento de identificação (ainda que autenticada) ou simples anotação de n.º 
de registro de REDS/Boletim de Ocorrência Policial. 

5.6.9.5.  A equipe de coordenação do prédio em que as provas estiverem sendo 
aplicadas poderá, conforme a necessidade, fazer, na sala da coordenação, a 
identificação especial do candidato que apresentar documento (mesmo sendo 
original) que não possibilite precisa identificação ou que apresente dúvidas 
relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

5.6.10. Em hipótese alguma, o candidato fará as provas se não apresentar a documentação 
exigida ou não cumprir a norma estabelecida para identificação, conforme subitens 5.6.9 a 
5.6.9.5. O candidato que não atender às exigências do Edital será eliminado do concurso 
público. 

5.6.11. O candidato deverá levar caneta esferográfica comum, de tinta azul ou preta (tubo 
transparente) para preencher a Folha de Respostas.  Não será permitido o uso de caneta 
diferente da especificada, por medida de segurança do Concurso. 
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5.6.12. Não será permitido, durante a realização das provas: consulta de qualquer tipo, uso ou 
porte de relógio, chaveiro, régua de cálculo, óculos escuros, protetor auricular, quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro etc.), lapiseira, grafite, marca-texto, uso ou 
porte de aparelhos eletrônicos ou de comunicação (tais como: máquina de calcular, 
notebook, pen-drive, aparelho receptor ou transmissor de dados e mensagens, gravador, 
telefone celular, agenda eletrônica, mp3 player ou similar, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc.).  
5.6.12.1. Com observância do disposto no subitem 5.7 deste Edital, fica estabelecido que, 

caso esteja portando equipamentos eletrônicos e objetos pessoais (subitem 
5.6.12), antes do início das Provas, o candidato deverá identificá-los e colocá-los 
no local indicado pela equipe de fiscalização, sendo que aparelhos de telefone 
celular devem ser previamente desligados. Os equipamentos e objetos pessoais 
somente poderão ser manuseados pelo candidato após a sua saída do Prédio.  

5.6.12.2. O candidato que estiver portando, durante a realização de sua prova, mesmo 
que desligados, telefone celular, ou quaisquer dos equipamentos mencionados 
no subitem 5.6.12, ou similares, ou se for flagrado em tentativa de cola, será 
eliminado do Concurso Público. 

5.6.13. Será eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das provas, for 
flagrado comunicando-se com outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou 
por escrito, ou, ainda, que se utilizar de notas, de livros, de impressos etc. 

5.6.14. Para segurança de todos os envolvidos no Concurso Público, é vedado o porte de armas 
nos prédios onde serão realizadas as provas do Concurso. No caso de arma de fogo, se 
constatado o seu porte, o candidato será encaminhado à sala de Coordenação, onde 
deverá entregar a arma (desmunicionada) para guarda durante a realização das Provas, 
mediante preenchimento e assinatura de “Termo de Acautelamento de Arma de Fogo”.  
5.6.14.1. No caso de o candidato se recusar a entregar a arma de fogo, assinará Termo 

assumindo a responsabilidade pela situação, devendo, na sala de Coordenação, 
desmuniciar a arma, reservando as munições na embalagem fornecida pela 
equipe da Cotec/Unimontes, a qual deverá permanecer lacrada até que o 
candidato termine suas provas e se retire do prédio. 

5.6.15. Como forma de garantir a lisura do Concurso, é reservado à Unimontes, caso julgue 
necessário, o direito de utilizar detector de metais, gravação em áudio ou proceder à 
identificação especial (filmagem e/ou fotografia) dos candidatos, inclusive durante a 
realização das provas.  

5.6.16. Os portões dos prédios onde serão realizadas as provas serão fechados, 
impreterivelmente, quando do início dessas provas, mediante preenchimento do “Termo de 
Fechamento de Portão”, lavrado na presença de duas testemunhas. O candidato que 
chegar após o fechamento dos portões, não se levando em conta o motivo do atraso, 
terá vedada sua entrada no prédio e será eliminado do Concurso. 

5.7. Não haverá funcionamento de guarda-volumes, e a Unimontes/Cotec não se responsabilizará por 
perdas, danos ou extravios de objetos ou documentos pertencentes aos candidatos. 

5.8. Se o candidato, iniciadas as provas, desistir de fazê-las, deverá devolver ao fiscal de sala, 
devidamente assinados, a Folha de Respostas e o Caderno de Provas de Múltipla Escolha 
(completo). O candidato somente poderá deixar o prédio após decorrida 1 (uma) hora do início 
dessas provas. 

5.9. Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 (sessenta) 
minutos. O candidato somente poderá levar o Caderno de Provas de Múltipla Escolha após 
decorridos 120 (cento e vinte) minutos do início dessas provas. 
5.9.1. O candidato que sair antes de decorridas duas horas das Provas não poderá levar 

nenhuma folha do Caderno de Provas nem a folha de rascunho com as marcações da 
Folha de Respostas ou quaisquer anotações da Prova. O candidato que sair nesse período 
e fizer anotação de questões das Provas e/ou das suas respostas no Cartão de Inscrição 
e/ou em qualquer outro papel ou local será eliminado do Concurso. 

5.10. Em cada sala, os dois últimos candidatos a terminarem as provas deverão deixar o recinto ao 
mesmo tempo e deverão assinar a Ata de Aplicação de Provas. 

5.11. O candidato deverá transcrever as respostas das Provas de Múltipla Escolha para a Folha de 
Respostas, que deverá ser assinada no local indicado. A Folha de Respostas é o único documento 
válido para correção das Provas de Múltipla Escolha, e o seu preenchimento será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 
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específicas contidas neste edital e na própria Folha de Respostas.  
5.11.1. O candidato que fizer essas provas e deixar de assinar a Folha de Respostas no local 

indicado será eliminado do Concurso Público.  
5.11.2. A Folha de Respostas será personalizada e não será substituída, em nenhuma hipótese, 

por motivo de rasuras ou de marcações incorretas.  
5.11.3. O candidato que não entregar a Folha de Respostas ao término de suas Provas será 

eliminado do Concurso Público. 
5.12. Será eliminado deste Concurso Público o candidato que, sem a devida autorização da 

Unimontes/Cotec, deixar o local de provas durante a realização das Provas.  
5.13. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar, em hipótese alguma.  
5.14. Em nenhuma hipótese, haverá segunda chamada para as provas. 
5.15. O candidato que fizer uso de medicamento deverá trazê-lo consigo. 
5.16. À candidata lactante, fica resguardado o direito de amamentar, no horário de aplicação das provas, 

em local indicado pela coordenação do concurso, ficando vedada a comunicação com o(a) 
acompanhante do bebê. O tempo despendido pela amamentação será compensado durante a 
realização da prova em igual período.   
5.16.1. A Unimontes/Cotec não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. A candidata 

que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de 
realização das provas. 

5.17. Na ocorrência de alguma irregularidade, tentativa ou comprovação de fraude, o candidato será, a 
qualquer tempo, eliminado do Concurso Público e estará sujeito a outras penalidades legais, 
garantindo-se, contudo, ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa, situação em que o 
candidato será notificado, devendo manifestar-se no prazo de três dias úteis.  

5.18. O Gabarito Oficial das Provas de Múltipla Escolha será divulgado na internet, no endereço 
www.cotec.unimontes.br, na sede da Prefeitura Municipal de Januária até 12 (doze) horas após o 
encerramento dessas provas. O Gabarito não será informado por telefone. 
 

VI-  DA PROVA DE TÍTULOS 
6.1. A Prova de Títulos, de caráter classificatório, terá o total máximo de 10 (dez) pontos, e constará de 

títulos de Formação Profissional e de Experiência Profissional, conforme especificado no subitem 
6.5 deste Edital. 

6.2. Somente os candidatos a cargos de nível superior de escolaridade participarão da Prova de 
Títulos.  

6.3. A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada no dia 12/4/2016, no 
sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. Somente serão analisados os títulos dos candidatos, de 
cada cargo, que obtiverem o aproveitamento mínimo de 50% do total de pontos da Prova de 
Múltipla Escolha e forem classificados até 10 vezes o número de vagas ofertadas para o cargo 
pleiteado (inclusive os empatados).  
6.3.1.  Importante: Ao consultar essa lista de participantes, o candidato deverá clicar em 

seu nome para que seja gerada a folha de identificação e código de barras. Essa 
folha deverá ser impressa e colada no envelope em que for enviar a documentação 
para a Prova de Títulos. Antes de colar a folha no envelope, o candidato deverá 
conferir o seu nome e cargo (se tiver mais de uma inscrição, ter cuidado para não 
colar no envelope de cada cargo a folha trocada). 

6.4. Envio da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser postada nos 
Correios, com A.R. ou Sedex (com custos por conta do candidato), de 13/4/2016 a 25/4/2016, para 
o seguinte endereço: Unimontes/Cotec – Campus Universitário Professor Darcy Ribeiro, Prédio 4, 
CEP 39401-089, Montes Claros/MG.  
6.4.1. O candidato deverá imprimir e colar, no envelope, a folha de identificação, que contém o 

código de barras. Ela será gerada ao ser divulgada a lista de participantes da Prova de 
Títulos (ver subitem 6.3 deste Edital).  

6.4.2. A responsabilidade pelo envio da documentação é unicamente do candidato.  
6.4.3. Caso o candidato tenha feito inscrição para mais de um cargo, deverá enviar a 

documentação para cada cargo, em envelopes distintos, com a correspondente folha de 
identificação e código de barras, conforme consta do subitem 6.3.1. 

6.4.4. O candidato deverá enumerar, sequencialmente, cada folha da documentação que for 
enviada e informar, em papel à parte, a quantidade total de folhas que estarão sendo 
enviadas (Escrever o seu nome completo, o cargo pleiteado, assinar e colocar dentro 
do envelope).  
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6.4.5. O candidato deverá conferir a documentação, pois, após o envio do envelope, não poderá 
haver substituição, complementação ou inclusão de documentos.  

6.4.6. Não poderão conter, em um mesmo envelope, documentos de mais de um candidato. No 
caso dessa ocorrência, os documentos não serão considerados para a Prova de Títulos. 
 

6.5. Especificação da Prova de Títulos – Essa Prova constará de título de Experiência Profissional e 
de Formação Profissional, com as seguintes especificações e condições: 
6.5.1. Título de Experiência Profissional – tempo de serviço (público ou privado) relativo à 

experiência no exercício do cargo pleiteado. Será atribuído 1 (um) ponto por ano completo 
(365 dias), relativo ao tempo de serviço efetivamente trabalhado e devidamente 
comprovado, até o limite máximo de 5 (cinco) pontos.  
6.5.1.1. O Título de Experiência deverá ser comprovado somente por meio de: 

a) Certidão de Contagem de Tempo de Serviço, expedida pelo órgão público em 
que o candidato prestou serviço e assinada pela autoridade competente.  A 
referida certidão poderá ser original ou cópia simples e legível. 

b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS): fotocópias legíveis das 
páginas relativas ao contrato de trabalho (incluindo a página seguinte, 
mesmo que esteja em branco, e páginas em que constam ressalvas ou 
informações sobre o contrato de trabalho) e das páginas em que consta a 
identificação do candidato. Se as cópias das citadas páginas da CTPS 
estiverem incompletas ou ilegíveis, serão desconsideradas no cômputo dos 
pontos. 

c) Contrato de Prestação de Serviços (CPS), desde que tenha sido formalizado 
nos termos da lei, e expedido pelo órgão em que o candidato prestou o 
serviço, constando o cargo, o nome completo do candidato (prestador de 
serviço) e a data de início e de término da prestação de serviço. Além de 
enviar a cópia legível do contrato, o candidato deverá escrever numa folha à 
parte (e assiná-la) as seguintes informações sobre cada contrato: nome do 
contratante, nome do contratado, cargo objeto do contrato, período de 
vigência do contrato e se a prestação de serviços foi encerrada antes do 
término de vigência do contrato. 

6.5.1.1.1. Somente serão consideradas para comprovação de título da 
experiência profissional do candidato: Certidão de Contagem de 
Tempo de Serviço, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
e Contrato de Prestação de Serviços (CPS). Não serão 
considerados outros documentos, tais como declaração e 
atestados.  

6.5.1.1.2. Se a certidão ou a cópia da CTPS e do CPS estiver rasurada, 
ilegível, danificada, sem assinatura da autoridade responsável pelo 
órgão emissor ou apresentar outro defeito que a invalide ou impeça a 
análise precisa, não será considerada no cômputo dos pontos.  

6.5.1.1.3. Para fins de especificação da natureza do trabalho prestado ou 
esclarecimento sobre algum dado ou informação que constar da 
Certidão de Tempo de Serviço, na Carteira de Trabalho ou no 
contrato de Prestação de Serviço, o candidato poderá anexar 
declaração. Esse documento, contudo, não substituirá os citados nas 
letras “a”, “b” e “c” do subitem 6.5.1.1, pois será aceito apenas como 
documento complementar e deverá ser emitido pelo órgão em que o 
candidato prestou o serviço, assinado pela autoridade competente. 

6.5.1.1.4. Em caso de apresentação de cópia dos documentos citados no 
subitem 6.5.1.1 (alíneas “a”, “b” e “c”), o Setor de Recursos Humanos 
do Município de Januária poderá solicitar, no ato da posse, a 
apresentação dos documentos originais para verificação da 
autenticidade das cópias.  

6.5.1.2. Não serão considerados como experiência profissional: estágios, monitorias e 
trabalho voluntário. 

6.5.1.3. É vedada a soma de tempo de serviço prestado, simultaneamente, em dois ou 
mais cargos.  
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6.5.1.4. O tempo de serviço prestado pelo candidato será contado, na Prova de Títulos, 
até, no máximo, a data de início das inscrições. 
 

6.5.2. Título de Formação Profissional – no total máximo de 5 (cinco) pontos, para Curso de 
Pós-Graduação, no cargo pleiteado, a saber: Especialização Lato Sensu: 2 pontos; 
Mestrado: 4 pontos; Doutorado: 5 pontos. Para esse fim, observar-se-á o disposto no 
subitem 6.5.2.4 deste Edital. Os pontos não são cumulativos. O curso deverá ter carga 
horária mínima de 360 horas e estar integralmente concluído.   
6.5.2.1. A comprovação de conclusão do curso deverá ser feita por meio de cópia legível 

de Certificado, Declaração ou Atestado. No caso de Pós-Graduação stricto sensu 
(Mestrado ou Doutorado), fica facultada a comprovação por meio de cópia legível 
da Ata de Defesa de Dissertação/Tese assinada por autoridade competente. 

6.5.2.2. O documento comprobatório de conclusão do curso deverá estar devidamente 
assinado, constando a carga horária e data de realização do curso e, 
preferencialmente, o conteúdo programático. A Declaração ou Atestado deverá 
ser em papel timbrado da Instituição emitente.  

6.5.2.3. Documentos relativos a cursos realizados no exterior somente serão 
considerados se estiverem traduzidos para o português por tradutor oficial e se 
atenderem à legislação nacional aplicável ao reconhecimento de cada curso.   

6.5.2.4. Para a Prova de Títulos, o documento que comprove apenas a habilitação exigida 
(escolaridade mínima, conforme o Anexo I deste Edital) para o exercício do cargo 
pleiteado pelo candidato não será considerado como título. Conforme o caso, 
cabe ao candidato, na entrega dos títulos, comprovar que o documento não é a 
habilitação exigida pelo cargo pleiteado e, sim, documento comprobatório de 
título. 

6.6. A análise relativa à Prova de Títulos será feita à luz da documentação apresentada pelo candidato e 
de acordo com as normas estabelecidas neste Edital. 

6.7. A Prefeitura Municipal de Januária-MG poderá solicitar, no ato da posse, a apresentação dos 
documentos originais para verificação da autenticidade das cópias. 

6.8. Fotocópias rasuradas e ilegíveis serão desconsideradas na Prova de Títulos. 
6.9. Serão desconsiderados títulos enviados à Unimontes/Cotec por fax, internet ou outro meio que não 

seja o especificado no subitem 6.4.  
6.10. Se houver entrega de títulos após o prazo estabelecido no subitem 6.4, eles serão desconsiderados 

na Prova de Títulos. 
6.11. Em caso de alteração do nome civil do candidato (seja por retificação ou complementação), por 

motivo de casamento ou outro estado civil, o candidato deverá enviar, junto com os títulos, cópia do 
documento oficial que comprove a alteração.  

6.12. Os títulos entregues serão de propriedade Unimontes/Cotec, que lhes dará o destino que julgar 
conveniente, decorridos 6 (seis) anos da divulgação do resultado final do Concurso, conforme 
indicado pelo CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos.  

6.13. A Unimontes/Cotec e o Município de Januária-MG não se responsabilizarão por documentos 
originais que os candidatos, eventualmente, deixarem dentro do envelope. 

6.14. Não deverão ser enviados documentos que não se refiram aos títulos estabelecidos no subitem 6.5 
deste Edital. 
 

VII-  DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA  
7.1. A Prova de Aptidão Física será realizada sob responsabilidade da Unimontes/Cotec. 
7.2. Participarão da Prova de Aptidão Física os candidatos classificados até duas vezes o número de 

vagas oferecidas para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais/Coletor de Lixo e Gari, 
considerando-se o somatório da pontuação obtida nas Provas de Múltipla Escolha. Os empatados 
nessa classificação serão incluídos. 

7.3. A Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, constará dos exercícios físicos especificados no 
Quadro I. 

 
 
 
 
 

QUADRO I 
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PROVA DE APTIDÃO FÍSICA 
SEXO EXERCÍCIO FÍSICO QUANTIDADE TEMPO 

Masculino 
Prova de Resistência 

(corrida) 
2.200m, no mínimo 12 minutos 

Feminino 
Prova de Resistência 

(corrida) 
1.800m, no mínimo 12 minutos 

 
7.3.1. A Prova de Resistência consistirá de uma corrida (teste de capacidade aeróbica), na qual o 

candidato deverá percorrer a maior distância possível em 12 minutos, fazendo um percurso 
definido de, no mínimo, 2.200 metros, para o sexo masculino, e de 1.800 metros, para o 
sexo feminino. A corrida terá início com sinal sonoro e será cronometrada. 

7.3.2. O candidato aprovado na Prova de Resistência será considerado apto na Prova de Aptidão 
Física. O candidato reprovado será, automaticamente, considerado fisicamente inapto para 
os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais/Coletor de Lixo e Gari. 

7.3.3. Os Profissionais de Educação Física indicados pela Unimontes/Cotec, responsáveis pela 
aplicação dos exercícios físicos, explicarão e demonstrarão as condições de execução da 
atividade antes de seu início. 

7.3.4. O candidato terá apenas uma oportunidade para realizar a Prova de Aptidão Física. Não 
será concedida segunda oportunidade a nenhum candidato. 

7.3.5. Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Física, salvo em caso de força 
maior que impeça a realização das provas pela totalidade dos participantes. 

7.3.6. Recomenda-se que os candidatos façam, às suas expensas, uma refeição leve pelo menos 
duas horas antes do início da realização da Prova de Aptidão Física. A responsabilidade 
pela alimentação ou falta de alimentação dos candidatos não caberá à Unimontes ou ao 
Município de Januária. 
 

7.4. Local, Datas e Horários de Realização da Prova de Aptidão Física: 
7.4.1. A Prova de Aptidão Física será realizada em Januária, no dia 24/4/2016, com horário 

de início às 8 horas.   
7.4.2. O local de realização da Prova de Aptidão Física será divulgado até o dia 12/4/2016, 

no site www.cotec.unimontes.br  e na sede da Prefeitura de Januária - MG.  Não haverá 
informação individual aos candidatos. 

7.4.3. A lista dos participantes dessa Prova, conforme subitem 7.2 deste Edital, será 
divulgada em 12/4/2016, no site www.cotec.unimontes.br e na sede da Prefeitura de 
Januária - MG. O candidato deverá ficar atento ao dia e horário de início da Prova. 

7.4.4. Não será permitido, por nenhum motivo, o acesso dos candidatos ao local de provas após 
elas terem sido iniciadas. No horário de início, será realizada a chamada dos candidatos e 
a presença será aferida em Lista de Presenças, mediante assinatura e identificação 
documental. 

7.4.5. Será eliminado da Prova de Aptidão Física o candidato que: 
7.4.5.1. Não apresentar a documentação exigida no subitem 7.5.1 deste Edital. 
7.4.5.2. Faltar à Prova. 
7.4.5.3. Não estiver presente no local da Prova, no horário indicado para o início. Não 

haverá tolerância do horário. 
7.4.5.4. Comparecer ao local da Prova, mas não a fizer, por qualquer motivo. 
7.4.5.5. Não completar a Prova, por qualquer motivo, na quantidade e tempo 

estabelecidos no Quadro I, subitem 7.3, sendo considerado, portanto, inapto. 
7.4.5.6. For reprovado na Prova. 
7.4.5.7. Não estiver adequadamente trajado e calçado, conforme dispõe o subitem 7.5.2 

deste Edital.  
7.4.5.8. Faltar com urbanidade e civilidade, durante a realização da Prova, com outro 

candidato ou com alguém da equipe de aplicação da Prova. 
7.4.6. Não haverá pontuação na Prova de Aptidão Física. Após a realização da atividade, 

conforme os critérios estabelecidos, o candidato será considerado APTO ou INAPTO.  
7.4.7. É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local, dia e horário 

de realização de suas provas e o comparecimento no horário determinado. O candidato 
deverá estar presente no local de suas provas, para os procedimentos de 
identificação de presença e preparação para as tarefas, com, no mínimo, 30 minutos 
de antecedência do seu início, ou seja, deverá chegar às 7h30min.  
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7.4.8. À critério da Unimontes/Cotec, poderão ser adotados, na realização da Prova de Aptidão 
Física, normas e procedimentos estabelecidos nos subitens 5.6.9, 5.6.14, 5.6.15, e 5.7 e 
deste Edital. 

7.5. Os candidatos classificados para essa Prova deverão se apresentar no local e horário 
indicados, nas seguintes condições: 
7.5.1. Estar munido de Documento oficial de Identificação, original e em perfeitas condições. 

7.5.1.1. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar Documento Oficial de 
Identidade original (com foto), por motivo de perda, furto ou roubo, deverá, para 
fazer as provas, apresentar Boletim de Ocorrência Policial, emitido até 90 
(noventa) dias antes da data das Provas, e ser submetido à identificação 
especial, que poderá compreender fotografia, coleta de assinaturas e de 
impressão digital, em formulário específico.   

7.5.2. O candidato deverá apresentar-se usando traje adequado para atividade física (camiseta, 
agasalho esportivo, shorts, bermuda) e tênis. 

7.5.3. O candidato deverá apresentar-se munido de Atestado Médico em formulário próprio (Ver 
Anexo VI deste Edital), emitido até 10 (dez) dias antes da realização da Prova, atestando 
que o candidato está em pleno gozo de saúde física e mental e em condições de realizar a 
Prova de Aptidão Física.  O Atestado Médico (que deverá conter carimbo, nome, registro no 
CRM e assinatura do médico) não será devolvido ao candidato. O custo será por conta do 
candidato. 

7.5.4. Assinar Termo de Consentimento, em formulário próprio fornecido pela Unimontes/Cotec, 
no dia da realização da Prova, de que o candidato declara estar em condições de 
submeter-se aos testes físicos e que aceita realizar a Prova de Aptidão Física, em 
conformidade com as disposições do presente Edital.  

7.6. A apresentação do Atestado Médico e do Termo de Consentimento eximem, para qualquer 
consequência ou fim, a Unimontes/Cotec e o Município de Januária de quaisquer eventuais 
ocorrências relativas ao estado de saúde do candidato. 

7.7. Não será concedido tratamento diferenciado ou privilegiado a nenhum candidato, ainda que este 
apresente ou alegue estado de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária(s) – gravidez, 
cólicas menstruais, indisposições, câimbras, luxações, contusões, fraturas, entre outros – ou 
permanente(s), que impossibilite(m) a realização da Prova ou, ainda, que diminua(m) ou limite(m) a 
capacidade física dos candidatos.  

7.8. O resultado da Prova de Aptidão Física será divulgado conforme subitens 9.1.9 e 9.10 deste Edital. 
 
VIII-  DO  PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
8.1. A classificação final dos candidatos, por cargo, será em ordem decrescente do somatório dos 

pontos obtidos na Prova de Múltipla Escolha e, no caso de cargos de nível superior de escolaridade, 
dos pontos obtidos na Prova de Títulos.  

8.2. Apurado o total de pontos, na hipótese de empate, terá preferência na classificação, conforme 
disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), o 
candidato que tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos na data de aplicação das Provas de 
Múltipla Escolha. Persistindo o empate, ou não havendo candidatos com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, será classificado, preferencial e sucessivamente, o candidato que: 
a) obtiver maior pontuação na Prova de Múltipla Escolha de maior valor; 
b) tiver idade maior. 

 
IX- DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
9.1. A divulgação dos resultados do concurso será feita no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, e no 

Município de Januária, nas seguintes datas:  
9.1.1. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição: dia 22/1/2016. 
9.1.2. Resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição, após recursos: até o dia 5/2/2016. 
9.1.3. Resultado do pedido de tratamento especial: dia 12/2/2016. 
9.1.4. Resultado do pedido de tratamento especial, após recursos: dia 26/2/2016. 
9.1.5. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência): 12/2/2016. 
9.1.6. Resultado da inscrição na reserva de vagas (pessoas com deficiência), após recursos: dia 

26/2/2016. 
9.1.7. Resultado da Prova de Múltipla Escolha, após recursos relativos ao Gabarito Oficial: dia 

12/4/2016. 
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9.1.7.1. A pontuação obtida pelos candidatos na Prova de Múltipla Escolha resultará na 
classificação de candidatos que participarão da Prova de Títulos.  

9.1.8. Lista de Participantes da Prova de Aptidão Física: dia 12/4/2016. 
9.1.9. Resultado da Prova de Aptidão Física: dia 26/4/2016. 
9.1.10. Resultado da Prova de Aptidão Física, após recursos: dia 16/5/2016.  
9.1.11. Lista de Participantes da Prova de Títulos: dia 12/4/2016. 
9.1.12. Resultado da Prova de Títulos: dia 13/5/2016. 
9.1.13. Resultado Final do Concurso Público: até o dia 2/6/2016. Nesse Resultado, constará a 

classificação dos candidatos, em ordem decrescente do somatório dos pontos obtidos na 
Prova de Múltipla Escolha e na Prova de Títulos, considerando-se o resultado obtido na 
Prova de Aptidão Física, se for o caso. 

9.1.14. Resultado Definitivo do Concurso Público, com a classificação definitiva dos candidatos 
após os recursos interpostos: até o dia 14/6/2016. 

9.2. O Resultado Final e o Resultado Definitivo serão divulgados em duas listas. Na 1.ª lista (incluindo as 
pessoas com deficiência), os candidatos serão classificados por cargo e no limite de vagas, na 
ordem decrescente da soma dos pontos obtidos nas Provas de Múltipla Escolha e na Prova de 
Títulos, considerando-se o resultado obtido na Prova de Aptidão Física, se for o caso. Na 2.ª lista de 
candidatos, constarão, especificamente, os nomes das pessoas com deficiência, conforme a ordem 
de classificação, por cargo.   

9.3. Para os candidatos classificados além do limite de vagas, as listagens serão apresentadas em 
ordem decrescente da pontuação obtida, observando-se a classificação final. 

9.4. Não serão divulgados nomes e pontos dos candidatos eliminados ou não classificados no Concurso 
Público. O Relatório Geral, com a situação e notas dos candidatos, poderá ser consultado pelos 
candidatos na sede do Município de Januária ou através do extrato de notas, no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br, após o dia 14/6/2016. 
9.4.1. O Extrato de Notas permanecerá no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br pelo período 

máximo de 30 dias.  
9.5. Não haverá informação individual aos candidatos. Caberá a eles tomarem conhecimento do 

resultado deste Concurso Público nos locais indicados para divulgação. A responsabilidade pela 
busca de informações, bem como pelos prejuízos decorrentes do fato de não se terem informado, 
será exclusiva dos candidatos, e não da Unimontes/Cotec ou do Município de Januária.    

  
X -  DOS RECURSOS  
10.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela análise e resposta aos recursos interpostos. 
10.2. Poderão ser interpostos recursos nas situações indicadas no subitem 10.5 deste Edital, pelo sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br, nos prazos e horários indicados para cada caso. Para essa 
finalidade, o Município de Januária disponibilizará computador e atendente, no Posto de 
Atendimento. Será disponibilizado, também, computador na Recepção da Unimontes/Cotec.  
10.2.1. Considerando a proposta e o cronograma do concurso unificado, bem como o alcance 

geográfico da internet e a disponibilidade de computadores no posto de inscrição, os 
recursos referentes a este concurso público não poderão ser enviados pelos Correios. 

10.3. O recurso, devidamente fundamentado, deverá conter os dados que informem a identidade do 
reclamante, seu número de inscrição e cargo pleiteado. 

10.4. Admitir-se-á, para cada candidato, desde que devidamente fundamentado, um único recurso relativo 
a cada caso previsto no subitem 10.5. Havendo mais de um recurso, de um mesmo candidato, será 
considerado e respondido apenas o 1.º recurso. Os demais recursos serão desconsiderados.   

10.5. Caberá recurso, nos seguintes casos e prazos: 
10.5.1. Contra o indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição, na ocorrência de 

eventuais erros na análise da documentação enviada: dias 25 a 27/1/2016, das 8h às 18h. 
10.5.1.1. Até o dia 5/2/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio eletrônico 

www.cotec.unimontes.br. 
10.5.2. Contra o indeferimento do Pedido de Tratamento Especial, em caso de erro material: dias 

15/2/2016 a 17/2/2016, das 8h às 18h.   
10.5.2.1. Até o dia 26/2/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
10.5.3. Contra o indeferimento da Inscrição na Reserva de Vagas, em caso de erro material ou de 

análise: dias 15/2/2016 a 17/2/2016, das 8h às 18h.  
10.5.3.1. Até o dia 26/2/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br.  
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10.5.4. Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no 
enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias 29/3/2016 a 31/3/2016, das 
8h às 18h.  
10.5.4.1. Até o dia 12/4/2016, a Cotec informará o resultado do recurso, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
10.5.4.2. A decisão sobre os recursos interpostos poderá resultar em retificação no 

Gabarito Oficial. O Gabarito Oficial, após recursos, será divulgado pela Cotec, 
no referido endereço eletrônico, por período máximo de 30 (trinta) dias, para 
conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos 
candidatos.  

10.5.5. Contra o resultado da Prova de Aptidão Física, fundamentando o motivo do recurso: dias 
27/4/2016 a 29/4/2016, das 8h às 18h. 
10.5.5.1. Até o dia 16/5/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
10.5.6. Contra o resultado da Prova de Títulos, na ocorrência de eventuais erros na análise da 

documentação, dias 14/5/2016 a 16/5/2016, das 8h às 18h. 
10.5.6.1. Até o dia 2/6/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br.  
10.5.7. Contra o resultado final da classificação no Concurso, desde que esteja devidamente 

fundamentado, dias 3/6/2016 a 5/6/2016, das 8h às 18h. 
10.5.7.1. Até o dia 14/6/2016, a Cotec informará o resultado dos recursos, no sítio 

eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
10.6. Em quaisquer dos casos previstos no subitem 10.5, serão rejeitados os recursos que não estiverem 

devidamente fundamentados ou, ainda, aqueles a que se der entrada fora do prazo improrrogável 
previsto para cada caso. 

10.7. A decisão sobre os recursos interpostos, previstos nos subitens 10.5.4 a 10.5.6, poderá resultar em 
retificação na ordem de classificação dos candidatos.  

10.8. A divulgação do Resultado Definitivo, com a classificação final dos candidatos, será feita até o dia 
14/6/2016, no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br e na sede da Prefeitura Municipal de 
Januária. No referido sítio eletrônico, o resultado será divulgado por período máximo de 30 (trinta) 
dias, para conhecimento dos candidatos. Não haverá informação individual aos candidatos. 

10.9. Decairá do direito de impugnar este Edital o candidato que efetivar sua inscrição, aceitando, assim, 
todas as disposições nele contidas, observando-se, contudo, o disposto no subitem 10.11 deste 
Edital.  

10.10. Fica facultado aos candidatos apresentarem sua(s) contestação(ões), devidamente fundamentadas, 
acerca das disposições deste Edital, por meio de requerimento, nos seguintes prazos: dias 
23/11/2015 a 25/11/2015, das 8h às 18 h, pelo sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 
10.10.1. A Unimontes/Cotec, após decisão da Prefeitura Municipal de Januária, disponibilizará a 

resposta ao candidato no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, até o dia 14/12/2015. 
10.11. Fica assegurada ao candidato a interposição de recursos sempre que algum ato praticado ao longo 

do concurso interferir em sua esfera jurídica.  
 

 XI - DA NOMEAÇÃO E POSSE 
11.1. O provimento dos cargos, nas vagas oferecidas neste Concurso Público, será feito por nomeação, 

respeitando-se sempre a ordem de classificação dos candidatos.  
11.1.1. Caso não haja a nomeação e posse conjunta de todos os aprovados, a ordem de 

convocação dos candidatos portadores de deficiência, respeitando-se a ordem de 
classificação nas vagas reservadas, será da seguinte forma: a primeira vaga a ser 
destinada à pessoa com deficiência será sempre 5.ª vaga; a segunda vaga será a 21.ª a 
terceira vaga será a 41.ª e, assim, sucessivamente, para que seja mantido o percentual de 
5% de reserva de vagas.  

11.2. A convocação será feita por ofício, de acordo com o endereço indicado na Ficha de Inscrição. 
11.3. A posse para o cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial, conforme indicação do 

Município de Januária-MG, para verificação da aptidão física e mental do candidato para o exercício 
do cargo. 

11.4. O candidato, quando convocado para posse, além de atender aos pré-requisitos exigidos para o 
cargo, deverá apresentar, obrigatoriamente, o original e xerox (legível e sem rasuras) dos seguintes 
documentos: 
a) Carteira de Identidade. 
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b) Certidão de Nascimento ou Casamento. 
c) Título Eleitoral e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais. 
d) Comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF. 
f) Número de PIS/PASEP, se já inscrito, ou Declaração, de próprio punho, de que não é 

inscrito. 
g) Atestado médico de sanidade física e mental necessária ao desempenho das funções 

inerentes ao cargo. O exame médico será realizado por médico da Prefeitura Municipal de 
Januária-MG ou por médico credenciado pelo Município, que poderá, se julgar necessário, 
solicitar ao candidato exames complementares para verificar se o candidato está apto para o 
exercício do cargo. 

h) Diploma ou Certificado de Escolaridade, conforme exigência do cargo, devidamente 
registrado no órgão competente. 

i) Habilitação legal para exercício de profissão regulamentada, conforme o cargo pretendido, 
inclusive com registro no respectivo conselho ou órgão de classe, se for o caso. 

j) Declaração de que exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública, para fins de 
verificação da acumulação de cargos, conforme dispõe o Artigo 37, Incisos XVI e XVII da 
Constituição Federal e Emendas Constitucionais. Ressalta-se que, se o candidato 
empossando for ocupante de cargo público inacumulável, deverá apresentar o comprovante 
do pedido de exoneração desse cargo no ato da posse. 

k) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.  
l) Outros documentos referidos no Estatuto ou no Plano de Carreira, Cargos e Salários, se for 

necessário. 
m) 2 fotos 3x4, recentes. 
n) Certidões referidas na Lei Municipal n.º 1.559/2015, art. 7.º, se for necessário para o 

Município. 
11.5. A lotação do servidor empossado será determinada pelo Prefeito Municipal, e observar-se-á, para 

esse fim, a ordem de classificação neste Concurso Público. 
11.6. No prazo de validade do Concurso Público, se ocorrer o acréscimo de número de vagas em algum 

dos cargos ofertados, deverá ser feito o aproveitamento de candidatos aprovados (candidatos 
classificados além do limite de vagas), obedecida a ordem de classificação neste Concurso Público. 
11.6.1. Caso ocorra o acréscimo das vagas após a publicação deste Edital e durante o prazo de 

validade do Concurso Público, do total das vagas acrescidas será feita a reserva de vagas 
para o aproveitamento de pessoas com deficiência, observada a ordem de classificação 
desses mesmos candidatos, na proporção indicada no subitem 3.2 deste Edital, desde que 
atendidas as condições de compatibilidade para o exercício do cargo. 

 
 XII -  DAS NORMAS DISCIPLINARES 
12.1. A Cotec – Comissão Técnica de Concursos da Unimontes – terá amplos poderes para orientação, 

realização e fiscalização das Provas do Concurso Público, bem como quanto à análise da 
documentação relativa à Prova de Títulos. 

12.2. Somente poderão adentrar nos locais onde serão aplicadas as provas pessoas devidamente 
autorizadas pela Unimontes/Cotec.  

12.3. Todas as informações referentes a este Concurso Público serão prestadas pela Unimontes/Cotec, 
realizadora do Concurso Público, podendo ser obtidas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br 
ou por meio do telefone (38) 3229-8080. 

12.4. O candidato que, comprovadamente, usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a 
disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, 
coordenar ou fiscalizar a aplicação das provas será excluído do Concurso Público e estará sujeito a 
outras penalidades legais, garantindo, ao candidato, o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

12.5. Incorrerá em Processo Administrativo, para fins de demissão do Serviço Público, em qualquer 
época, o candidato que houver realizado o Concurso Público usando documento ou informações 
falsas ou outros meios ilícitos, devidamente comprovados. 
 

XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. A Unimontes/Cotec será responsável pela elaboração e aplicação das Provas de Múltipla Escolha e 

de Aptidão Física, pela Prova de Títulos, pelo processamento da classificação final dos candidatos e 
pelo fornecimento de informações referentes a este Concurso Público.  
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13.2. Durante a aplicação e correção das Provas de Múltipla Escolha, se ficar constatado, em qualquer 
questão, erro de elaboração que prejudique a resposta, conforme o Gabarito Oficial, a 
Unimontes/Cotec poderá anular a questão e, nesse caso, divulgará sua decisão no sítio eletrônico 
www.cotec.unimontes.br.  

13.3. As publicações referentes aos resultados do Concurso Público, objeto deste Edital, serão feitas na 
sede do Município de Januária e divulgadas no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br. 

13.4. Não haverá justificativa para o não cumprimento, pelo candidato, dos prazos determinados neste 
Edital. 

13.5. Serão de propriedade da Unimontes/Cotec, sob guarda permanente e conforme indicações 
estabelecidas pelo CONARQ, os documentos do Concurso Público (editais, resultados do Concurso, 
recursos, Folhas de Respostas das Provas de Múltipla Escolha, laudos médicos para fins de reserva 
de vaga, exemplar único de Provas).  Outros documentos como títulos, atestados médicos e 
aqueles referentes à pré-inscrição/pedido de isenção da taxa ficarão guardados pelo prazo de 6 
anos. Os cadernos de provas de Múltipla Escolha deixados pelos candidatos serão guardados por 
120 dias. 

13.6. O prazo de validade deste Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data de sua 
homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 

13.7. A aprovação neste Concurso Público gera direito à nomeação, no limite de vagas já previstas para 
provimento, dentro do prazo de validade do Concurso e na forma da lei, obedecendo-se 
rigorosamente à ordem de classificação final dos candidatos.  

13.8. Em hipótese alguma, será concedida cópia ou vista de Provas, ressalvada a finalidade disposta no 
subitem 10.5.4 deste Edital, se necessário, mediante requerimento do candidato, protocolizado na 
recepção da Unimontes/Cotec. 

13.9. O Município de Januária e a Unimontes/Cotec não se responsabilizam por quaisquer textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.  

13.10. São de inteira responsabilidade do candidato as declarações incompletas, erradas ou 
desatualizadas do seu endereço, as quais venham a dificultar quaisquer comunicações 
necessárias (inclusive convocação) sobre o Concurso Público.  

13.11. O candidato classificado no Concurso Público deverá, durante o prazo de validade do Concurso, 
manter atualizado o seu endereço residencial junto ao Setor de Pessoal do Município de Januária. 
Não caberá ao candidato classificado qualquer reclamação, caso não seja possível a sua 
convocação por falta de atualização do endereço residencial. 

13.12. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas na Folha 
de Respostas e nas Provas, bem como nos Editais Complementares e Retificações do Edital. 

13.13. A Unimontes/Cotec e o Município de Januária não fornecerão declarações de classificação e/ou de 
aprovação neste Concurso Público.  

13.14. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Técnica de Concursos da 
Unimontes – Cotec –, ouvido, se necessário, o Município de Januária.  

13.15. Caberá ao Prefeito do Município de Januária a homologação do resultado deste Concurso Público 
no prazo da legislação municipal pertinente. 

13.16. Este Edital, na sua íntegra, será publicado na Sede do Município de Januária e no Posto de 
Inscrições. Será divulgado no sítio eletrônico www.cotec.unimontes.br, dele dando-se notícia, 
através do seu Extrato, em órgão de publicação oficial de imprensa e em jornal de ampla 
circulação no Estado de Minas Gerais. 

Januária – MG, 13 de novembro de 2015.  
 

Manoel Jorge de Castro 
Prefeito Municipal 
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ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

 
 
 
 
 
 
 

VAGAS DO CONCURSO LEI(S) DE 
CRIAÇÃO DO 
CARGO 

CÓDIGO 
DE 

INSCRIÇÃO 
CARGO 

TOTAL  GERAL 
RESERVA 
PD (5%) 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 
E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

ATUAL (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

094/15 1  Auxiliar de Serviços Gerais 14 13 1 Ensino Fundamental Incompleto. 40h 812,58 50,00 

063/07 
047/04 

2  
Auxiliar de Serviços 
Gerais/Coletor de Lixo 

8 7 1 
Ensino Fundamental Incompleto. 
Prova de Aptidão Física, conforme 
item VII do Edital. 

40h 812,58 50,00 

094/15 3  Coveiro 1 1 - Ensino Fundamental Incompleto. 40h 812,58 50,00 

094/15 4  Gari (Distrito do São Joaquim) 1 1 - 
Ensino Fundamental Incompleto. 
Prova de Aptidão Física, conforme 
item VII do Edital. 

40h 812,58 50,00 

094/15 5  Gari (Distrito de Pandeiros) 1 1 - 
Ensino Fundamental Incompleto. 
Prova de Aptidão Física, conforme 
item VII do Edital. 

40h 812,58 50,00 

094/15 6  Lavadeira/Passadeira 3 3 - Ensino Fundamental Incompleto. 40h 812,58 50,00 

094/15 7  Assistente de Berçário 4 4 - Ensino Fundamental Completo. 40h 812,58 50,00 

094/15 8  
Auxiliar de Serviços Gerais 
(Saúde) 
 

02 02 – Ensino fundamental Completo. 40 h 812,58 50,00 

094/15 9  Costureira 01 01 – Ensino Fundamental Completo. 40 h 812,58 50,00 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DO CONCURSO 
• TOTAIS: Total das vagas oferecidas no Concurso Público. 
• GERAIS: Vagas de ampla concorrência. 
• RESERVA PD: Vaga destinada à pessoa com deficiência (subitem 3.2 do Edital). 



 

 

 

 

 

 

 2

MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

VAGAS DO CONCURSO LEI(S) DE 
CRIAÇÃO DO 
CARGO 

CÓDIGO 
DE 

INSCRIÇÃO 
CARGO 

TOTAL  GERAL 
RESERVA 
PD (5%) 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 
E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

ATUAL (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

094/15 10  
Auxiliar Cuidador 
(Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade/PSE) 

8 7 1 
Certificado de conclusão de Ensino 
Fundamental, de acordo com a Lei nº 
2.392/2013. 

12 X 36 
horas 

semanais 

R$ 950,00 
No período 
matutino/ 

vespertino + 
adicional  
para o 
período  
noturno 

50,00 

094/15 11  

Motorista CNH “D” 
(Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) 
 

6 5 1 
Certificado de conclusão de Ensino 
Fundamental. Carteira de Motorista 
“D”. Com base na Lei nº 2.392/2013. 

40h 1.343,75 67,00 

094/15 12  
Motorista CNH “D” 
(Educação) 

5 4 1 
Ensino Fundamental Completo.  
CNH “D” com curso em Transporte 
Escolar. 

40h 1.345,67 67,00 

063/07 13  Motorista CNH “D” 2 2 - 
Ensino Fundamental Completo e CNH 
“D”. 

40h 1.345,67 67,00 

094/15 14  

Operador de Máquinas 
Pesadas (Retroescavadeira, 
Motoniveladora/Patrol, Pá 
Carregadeira) 

5 4 1 

Ensino Fundamental Completo.  
CNH categoria “C”, “D” ou “E”. 
Experiência Mínima comprovada de 6 
meses. 

40h 1.343,71 67,00 

094/15 15  Office Boy 2 2 - Ensino Fundamental Completo. 40h 812,58 50,00 

094/15 16  Porteiro 4 4 - Ensino Fundamental Completo. 40h 812,58 50,00 

094/15 17  Servente Escolar 33 31 2 Ensino Fundamental Completo. 40h 812,58 50,00 

094/15 18  Vigia da Educação 6 5 1 Ensino Fundamental Completo. 40h 812,58 50,00 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
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ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

VAGAS DO CONCURSO LEI(S) DE 
CRIAÇÃO DO 
CARGO 

CÓDIGO 
DE 

INSCRIÇÃO 
CARGO 

TOTAL  GERAL 
RESERVA 
PD (5%) 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 
E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

ATUAL (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

094/15 19  Agente Administrativo 2 2 - Ensino Médio Completo. 40h 842,74 50,00 

094/15 20  
Agente Comunitário de Saúde  
Área de abrangência: Barão do 
São Romão 

6 5 1 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital.  

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 21  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Boa Vista 

3 3  –  
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 22  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Brejo do 
Amparo 

3 3 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 23  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Fabião 

2 2 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 24  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Hernesto 
Ribeiro 

1 1 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 25  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: 
Itapiraçaba 

6 5 1 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 26  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: 
Levianópolis 

2 2 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 27  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Padre 
Afonso 

3 3 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 28  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: 
Pandeiros 

3 3 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
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CRIAÇÃO DO 
CARGO 
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DE 

INSCRIÇÃO 
CARGO 
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DE 
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SEMANAL 

VENCIMENTO 
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ATUAL (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

094/15 29  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Riacho 
da Cruz 

1 1 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 30  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: São 
Joaquim 

1 1 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 31  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: São 
Vicente 

3 3 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 32  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: SESC II 

6 5 1 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 33  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 

6 5 1 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 34  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Tejuco 

3 3 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 35  
Agente Comunitário de Saúde 
Área de abrangência: Várzea 
Bonita 

2 2 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.014,00 51,00 

094/15 36  
Assistente Administrativo  
(Setor Vigilância Sanitária) 

01 01 – 
Ensino Médio Completo. Residir na 
área de abrangência da ESF desde a 
data de publicação do Edital. 

40 h 1.126,40 51,00 

094/15 37  Auxiliar Administrativo 4 4 - Ensino Médio Completo. 40h 829,44 50,00 

094/15 
 

38  
Auxiliar Administrativo 
(Proteção Social Básica) 

3 3 - 
Nível Médio Completo, de acordo com 
a NOB/RH/SUAS/2006 e com a Lei nº 
2.392/2013. 

40h 829,44 50,00 
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094/15 
 

39  
Auxiliar Administrativo 
(Proteção Social Especial de 
Média Complexidade) 

1 1 - 
Nível Médio Completo, de acordo com 
a NOB/RH/SUAS/2006 e com a Lei nº 
2.392/2013. 

40h 829,44 50,00 

094/15 
 

40  
Auxiliar Administrativo na 
Gestão 

1 1 - 
Nível Médio Completo, de acordo com 
a NOB/RH/SUAS/2006 e com a Lei nº 
2.392/2013. 

40h 829,44 50,00 

094/15 41  
Auxiliar de Serviços Gerais 
(Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) 

5 4 1 
Nível Médio Completo, de acordo com 
a NOB/RH/SUAS/2006 e com a Lei nº 
2.392/2013. 

40h 812,58 50,00 

094/15 42  Auxiliar de Secretaria 12 11 1 Ensino Médio Completo. 30h 1.078,27 54,00 

094/15 43  Almoxarife 2 2 - Ensino Médio Completo. 40h 1.345,67 67,00 

094/15 44  

Assistente 
Administrativo 
(Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) 

1 1 - 
Nível Médio Completo, de acordo com 
a NOB/RH/SUAS/2006 e com a Lei nº 
2.392/2013. 

40h 1.126,40 56,00 

094/15 45  Assistente Administrativo 5 4 1 Ensino Médio Completo. 40h 1.126,40 56,00 

094/15 46  Assistente Educacional 4 4 - Ensino Médio Completo. 40h 1.345,67 67,00 

094/15 47  Auxiliar de Almoxarifado 2 2 - Ensino Médio Completo. 40h 829,44 50,00 

 
094/15 

48  
Educador Social 
(Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade) 

8 7 1 

Certificado de conclusão de ensino em 
Nível Médio, de acordo com a Lei nº 
2.392/2013. 
 

12 x 36 
horas 

semanais 

950,00 
No período 
matutino/ 
vespertino 
+ adicional  

para o 
período  
noturno. 

50,00 
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094/15 49  
Fiscal para Serviço de 
Inspeção Municipal 

2 2 - 
Ensino Médio Completo ou Superior 
em qualquer área, com habilitação 
(CNH) para automóveis. 

40h 1.194,40 60,00 

094/15 50  
Orientador Social 
(Proteção Social Básica) 

14 13 1 

Nível Médio Completo, conhecimento 
das legislações do Sistema Único de 
Assistência Social e experiência em 
atuação com serviços, programas e 
projetos socioassitenciais de acordo 
com a NOB/RH/SUAS/2006 e Lei nº 
2.392/2013. 

40h 1.200,00 60,00 

094/15 
 

51  

Orientador Social 
(Proteção Social Especial/PSE 
de Média Complexidade) 

 

4 4 - 

Nível Médio Completo, conhecimento 
das legislações do Sistema Único de 
Assistência Social e experiência em 
atuação com serviços, programas e 
projetos socioassitenciais, de acordo 
com a NOB/RH/SUAS/2006 e Lei nº 
2.392/2013. 

40h 1.200,00 60,00 

094/15 52  Técnico Administrativo 1 1 - Técnico em Administração. 40h 1.343,71 67,00 

094/15 53  Técnico em Contabilidade 1 1 - 
Técnico em Contabilidade com 
Registro no Conselho. 

40h 1.343,71 67,00 

094/15 54  
Técnico em 
Contabilidade 
(Assistência Social) 

1 1 - 

Curso Técnico em Contabilidade com 
Registro no Conselho, de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006 e Lei nº 
2.392/2013. 

40h 1.343,71 67,00 

094/15 55  
Técnico em Enfermagem 
(Hospital) 

01 01  –  
Técnico em Enfermagem e registro no 
COREN. 

40 h 1.343,71 67,00 

094/15 56  
 
Técnico em Enfermagem (PSF) 
 

08 07 01 
Técnico em Enfermagem e registro no 
COREN. 

40 h 
                   

1.343,71 
67,00 
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094/15 57  Técnico em Informática 3 3 - Técnico em Informática. 30h 1.343,71 67,00 

094/15 58  
Advogado 
(Procuradoria Geral) 

3 3 - 
Nível Superior em Direito.  
Registro na OAB. 

30h 3.500,00 150,00 

094/15 59  
Advogado 
(PROCON) 

1 1 - 
Nível Superior em Direito. 
Registro na OAB. 

30h 3.500,00 150,00 

094/15 60  
Advogado 
(Proteção Social Especial de 
Média Complexidade) 

1 1 - 

Graduação de Nível Superior em Direito, 
registro no Conselho Regional da 
Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

20h 2.333,00 117,00 

094/15 61  
Assistente Social 
(Proteção Social Básica) 
 

13 12 1 

Graduação de Nível Superior em 
Serviço Social, de registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

30h 2.500,00 125,00 

094/15 62  
Assistente Social 
(Proteção Social Especial de 
Média Complexidade) 

4 4 - 

Graduação de Nível Superior em 
Serviço Social, registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

30h 2.500,00 125,00 

 
 

094/15 
 

63  
Assistente Social 
(Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade) 

1 1 - 

Graduação de Nível Superior em 
Serviço Social e registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

30h 2.500,00 125,00 

094/15 
 

64  
Assistente Social 
(Proteção Social Básica e 
Especial na Gestão) 

2 2 - 

Graduação de Nível Superior em 
Serviço Social e registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

30h 2.500,00 125,00 
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094/15 65  Assistente Social (Saúde) 01 01 – 
Superior em Serviço Social com 
registro no conselho. 

30 h 2.500,00 125,00 

094/15 66  Contador 1 1 - 
Nível Superior em Ciências Contábeis 
e Registro no CRC. 

40h 4.000,00 150,00 

094/15 67  
Educador Físico 
(Proteção Social Básica) 

2 2 - 

Graduação de Nível Superior em 
Educação Física e registro no 
Conselho Regional da Classe, de 
acordo com a NOB/RH/SUAS/2006 e 
Lei nº 2.392/2013. 

40h 1.916,89 96,00 

094/15 68  Enfermeiro Obstetra 01 01 – 
Graduação em Enfermagem com 
Especialização em Obstetrícia e 
Registro no COREN. 

40 h 3.649,61 150,00 

094/15 69  Enfermeiro Saúde Mental 01 01 – 
Graduação em Enfermagem com 
Especialização em Saúde Mental e 
Registro no COREN. 

40 h 3.649,61 150,00 

094/15 70  
Enfermeiro – PSF 
 

08 07 01 
Graduação em Enfermagem e Registro 
no COREN. 

40 h 3.649,61 150,00 

094/15 71  Engenheiro Civil 1 1 - 
Nível Superior – Engenharia Civil com 
Registro no CREA. 

30h 4.614,75 150,00 

094/15 72  
Especialista de 
Educação/Orientador 
Educacional 

2 2 - 
Graduação em Pedagogia ou 
Licenciatura com Especialização em 
Orientação Escolar. 

40h 2.495,08 125,00 

094/15 73  
Especialista de 
Educação/Supervisor 
Pedagógico 

8 7 1 
Graduação em Pedagogia ou 
Licenciatura com Especialização em 
Supervisão Escolar. 

40h 2.495,08 125,00 

094/15 74  Farmacêutico 01 01 – 
Superior em Farmácia com registro no 
Conselho. 

40 h 3.649,61 150,00 

094/15 75  Fonoaudiólogo da Educação 1 1 - 
Nível Superior em Fonoaudiologia com 
Registro no CRF. 

30h 2.495,08 125,00 
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(R$) 

094/15 76  Inspetor Escolar 1 1 - 
Graduação em Pedagogia ou 
Licenciatura com Especialização em 
Inspeção Escolar. 

40h 3.326,88 150,00 

094/15 77  
Médico 
Psiquiátrico 

01 01 – 
Graduação em Medicina com 
Especialização em Psiquiatria. 

20 h 9.953,46 150,00 

094/15 78  Médico – PSF 02 02 – Graduação em Medicina. 40 h 9.953,46 150,00 

094/15 79  Médico Veterinário 1 1 - 
Nível Superior em Medicina 
Veterinária com registro no Conselho. 

40h 3.649,61 150,00 

094/15 80  Nutricionista 1 1 - 
Nível Superior em Nutrição com 
Registro no CRN. 

30h 2.495,08 125,00 

094/15 81  
Pedagogo 
(Proteção Social Básica) 

2 2 - 

Graduação de Nível Superior em 
Pedagogia e registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

40h 1.916,89 96,00 

094/15 82  
Pedagogo 
(Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade) 

1 1 - 

Graduação de Nível Superior em 
Pedagogia e registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

40h 1.916,89 96,00 

094/15 83  

Professor de Educação Básica 
– Atendimento Educacional 
Especializado – Intérprete de 
Libras 

2 2 - 

Graduação em Pedagogia, curso 
Normal Superior ou Licenciatura em 
áreas da educação, todos com 
Especialização em Libras. 

24h 1.186,13 59,00 

094/15 84  

Professor de Educação Básica 
– Atendimento Educacional 
Especializado – Professor 
Braille 

2 2 - 
Nível Superior – Pedagogia 
(Especialização – Braille). 

24h 1.186,13 59,00 
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094/15 85  

Professor de Educação Básica 
– Atendimento Educacional 
Especializado – Professor Sala 
de Recursos 

6 5 1 
Nível Superior – Pedagogia 
(Especialização – Educação Inclusiva). 

24h 1.186,13 59,00 

094/15 86  
Professor de Ensino 
Fundamental P1 de 1º ao 5º 
Ano 

28 27 1 
Nível Superior Completo em 
Pedagogia ou Normal Superior. 

24h 1.186,13 59,00 

094/15 87  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/Artes 

2 2 - 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 88  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/Ciências 

8 7 1 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

Ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 89  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/Educação 
Física 

5 4 1 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 90  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/ Ensino 
Religioso 

2 2 - 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 
 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 91  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/Geografia 

8 7 1 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 
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094/15 92  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/História 

8 7 1 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 93  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/Inglês 

6 5 1 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 94  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/Língua 
Portuguesa 

8 7 1 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da  
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 95  
Professor de Ensino 
Fundamental P2/Matemática 

7 6 1 
Nível Superior – Licenciatura Plena 
Específica. 

04 a 18 
aulas (a 
definir no 

ato da 
nomeação) 

18,17 73,00 

094/15 96  
Professor P1 – Educação 
Infantil 

28 27 1 

Nível Superior em Pedagogia ou 
Normal Superior – Com habilitação em 
Educação Infantil. 
 

24h 1.186,13 59,00 

094/15 97  
Psicólogo 
(Proteção Social Básica) 
 

4 4 - 

Graduação de Nível Superior em 
Psicologia, registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 
 

40h 2.495,08 125,00 
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EDITAL 1/2015 – ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS 

VAGAS DO CONCURSO LEI(S) DE 
CRIAÇÃO DO 
CARGO 

CÓDIGO 
DE 

INSCRIÇÃO 
CARGO 

TOTAL  GERAL 
RESERVA 
PD (5%) 

ESCOLARIDADE MÍNIMA 
E OUTRAS EXIGÊNCIAS DO CARGO* 

JORNADA 
DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

ATUAL (R$) 

TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

(R$) 

094/15 98  

Psicólogo 
(Proteção Social Especial de 
Média Complexidade) 
 

2 2 - 

Graduação de Nível Superior em 
Psicologia, registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013. 

40h 2.495,08 125,00 

094/15 99  
Psicólogo 
(Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade) 

1 1 - 

Graduação de Nível Superior em 
Psicologia e registro no Conselho 
Regional da Classe de acordo com a 
NOB/RH/SUAS/2006, Resolução 
17/2011 do CNAS, e Lei nº 2.392/2013.. 

40h 2.495,08 125,00 

094/15 100  Psicólogo da Educação 1 1 - 
Nível Superior em Psicologia com 
Registro no CRP. 

30h 2.495,08 125,00 

094/15 101  Turismólogo 1 1 - Nível Superior em Turismo. 40h 2.500,00 125,00 
 

 

VAGAS OFERTADAS 433 401 32**     
TOTAL 433     

 
 
* A escolaridade exigida e outras exigências para o exercício do cargo, inclusive as citadas no subitem 2.1 do Edital, deverão ser comprovadas por ocasião da 
posse. 
** Vagas reservadas para pessoas com deficiência, conforme especificado no subitem 3.2 do Edital. 

 
Januária – MG, 13 de novembro de 2015. 

 
 

Manoel Jorge de Castro 
Prefeito Municipal 
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1 

 

CARGO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

HORÁRIO DAS 
PROVAS 

Língua Portuguesa 15 4,2 
• Auxiliar de Serviços Gerais 

• Auxiliar de Serviços Gerais/Coletor de Lixo 

• Coveiro 

• Gari 

• Lavadeira/Passadeira 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

 Matemática 
 

10 3,7 

100 
Das 7:30 às 
10:30 horas 

Língua Portuguesa 15 4,2 

• Assistente de Berçário 

• Auxiliar de Serviços Gerais (Saúde) 

• Costureira 

• Auxiliar Cuidador (Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade/PSE) 

• Motorista CNH “D” 

• Motorista CNH “D” (Educação) 

• Motorista CNH “D” (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) 

• Operador de Máquinas Pesadas 
(Retroescavadeira, Motoniveladora/Patrol, 
Pá Carregadeira) 

• Office Boy 

• Porteiro 

• Servente Escolar 

• Vigia da Educação 
 

 
Ensino 

Fundamental 
Completo 

 

Matemática 
 

10 3,7 

100  
Das 7:30 às 
10:30 horas 

Língua Portuguesa 15 4,2 

 

• Agente Administrativo 

• Agente Comunitário de Saúde 

• Assistente Administrativo (Setor Vigilância 
Sanitária) 

• Auxiliar Administrativo 

• Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social) 

Nível Médio, 
conforme o Anexo I 

do Edital. 

Matemática 10 3,7 

100 
 

Das 12:30 às 
15:30 horas 
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CARGO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

HORÁRIO DAS 
PROVAS 

Língua Portuguesa 15 4,2 

 

• Auxiliar de Secretaria 

• Almoxarife 

• Assistente Administrativo 

• Assistente Educacional 

• Auxiliar de Almoxarifado 

• Educador Social (Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade) 

• Fiscal para Serviço de Inspeção Municipal 

• Orientador Social  
 

Nível Médio, 
conforme o Anexo I 

do Edital. 

Matemática 10 3,7 

100 
 

Das 12:30 às 
15:30 horas 

Conhecimentos Específicos 15 4,2 

 

• Técnico Administrativo 

• Técnico em Contabilidade 

• Técnico em Enfermagem (Hospital) 

• Técnico em Enfermagem (PSF) 

• Técnico em Informática 
 

Curso Técnico 
Específico, 
conforme o 

Anexo I do Edital. 
Língua Portuguesa 10 3,7 

100 
Das 7:30 às 
10:30 horas 

Conhecimentos Específicos 15 4,2 

• Professor de Ensino Fundamental 
P2/Língua Portuguesa 

 

 
Curso Superior 
Específico, 

conforme o Anexo I 
do Edital. Didática 10 3,7 

100 
Das 12:30 às 
15:30 horas 

 

 

 

 

 

 



MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
 

 
3 

 

CARGO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

HORÁRIO DAS 
PROVAS 

Conhecimentos Específicos 15 4,2 

 

• Advogado 

• Assistente Social  

• Contador 

• Educador Físico (Proteção Social Básica) 

• Enfermeiro Obstetra 

• Enfermeiro Saúde Mental 

• Enfermeiro – PSF 

• Engenheiro Civil 

• Especialista de Educação/Orientador 
Educacional 

• Especialista de Educação/Supervisor 
Pedagógico 

• Farmacêutico 

• Fonoaudiólogo da Educação 

• Inspetor Escolar 

• Médico Psiquiátrico 

• Médico – PSF 

• Médico Veterinário 

• Nutricionista 

• Pedagogo  

• Professor de Educação Básica – 
Atendimento Educacional Especializado – 
Intérprete de Libras 

• Professor de Educação Básica – 
Atendimento Educacional Especializado – 
Professor Braille 

• Professor de Educação Básica – 
Atendimento Educacional Especializado – 
Professor Sala de Recursos 
 

Curso Superior 
Específico, 

conforme o Anexo I 
do Edital. 

Língua Portuguesa 10 3,7 

100 
Das 12:30 às 
15:30 horas 
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CARGO ESCOLARIDADE PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
N.º DE 

QUESTÕES 
PESO 

TOTAL DE 
PONTOS 

HORÁRIO DAS 
PROVAS 

Conhecimentos Específicos 15 4,2 

 

• Professor de Ensino Fundamental P1 de 1º 
ao 5º Ano 

• Professor de Ensino Fundamental P2/Artes 

• Professor de Ensino Fundamental 
P2/Ciências 

• Professor de Ensino Fundamental 
P2/Educação Física 

• Professor de Ensino Fundamental P2/ 
Ensino Religioso 

• Professor de Ensino Fundamental 
P2/Geografia 

• Professor de Ensino Fundamental 
P2/História 

• Professor de Ensino Fundamental 
P2/Inglês 

• Professor de Ensino Fundamental 
P2/Matemática 

• Professor P1 – Educação Infantil 

• Psicólogo (Proteção Social ) 

• Psicólogo da Educação 

• Turismólogo 
 

Curso Superior 
Específico, 

conforme o Anexo I 
do Edital. 

Língua Portuguesa 10 3,7 

100 
Das 12:30 às 
15:30 horas 

 
Januária – MG, 13 de novembro de 2015. 

 
 

Manoel Jorge de Castro 
Prefeito Municipal 
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 MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e específicas), constam das Leis 
Municipais nº 094/2015, 063/2007 e 047/2004. 

Advogado (PROCON) 
Promover reuniões de conciliação entre consumidor e fornecedor; prestar assistência jurídica ao Sistema 
Municipal de Defesa do Consumidor, velando pela compatibilidade entre a legislação em vigor e as atividades 
desenvolvidas pelo PROCON Municipal; elaborar minutas, contratos, convênios e demais documentos de 
interesse do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor; emitir pareceres/relatórios nos processos 
administrativos, observadas as regras fixadas na lei e Regimento interno; instaurar procedimento administrativo 
em face de qualquer notícia de lesão ou ameaça de lesão a direito do consumidor; promover junto à Polícia 
Judiciária, a instauração de inquérito policial para apreciação de delito contra os consumidores nos termos da 
Lei; acompanhar as reclamações encaminhadas à Assistência Judiciária, ao Ministério Público e aos Juizados 
Especiais e executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 
Advogado (Procuradoria Geral) 
Prestar assistência jurídica em áreas relacionadas à aplicação de leis, decretos e regulamentos, examinando 
processos específicos, emitindo pareceres e elaborando documentos jurídicos de interesse da Prefeitura 
Municipal. Tarefas Típicas: Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor nas áreas 
legislativa, constitucional, fiscal e tributária, de recursos humanos e outras; examinar processos específicos, 
emitir pareceres e elaborar documentos jurídicos pertinentes; analisar e elaborar minutas de contratos, 
convênios, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica; pesquisar 
jurisprudência, doutrina e analogia; emitir parecer, de acordo com sua área de atuação, sobre assunto de sua 
especialidade; prestar informação jurídica as secretarias, à Administração da Prefeitura Municipal e aos 
servidores, quando solicitado, orientar comissão de licitação sobre procedimentos licitatórios, acompanhar o 
cumprimento da lei de responsabilidade fiscal; desempenhar outras atividades específicas da profissão de 
Advogado. 
 
Advogado (Proteção Social Especial de Média Complexidade) 
Orientação jurídico-social; acolhida, escuta qualificada e oferta de informações e orientações; realização de 
atendimento especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; realização de 
encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de 
defesa de direito; trabalhar em equipe interdisciplinar; alimentar registros e sistemas de informação sobre das 
ações desenvolvidas; participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
Trabalho pelos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade; participar 
das atividades de capacitação e formação continuada da equipe dos serviços socioassistenciais da Proteção 
Social Especial/PSE de Média Complexidade, das reuniões de equipe, dos estudos de casos, e das demais 
atividades correlatas; participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para o 
planejamento das ações a serem desenvolvidas; para a definição de fluxos; organização dos 
encaminhamentos, fluxos de informações e de procedimentos de atendimento. 
 
Agente Administrativo 
Executar trabalhos administrativos que apresentam alguma complexidade e pequena margem de autonomia, 
embora com diretrizes pré-estabelecidas; compreende, dentre outros serviços, redigir correspondências e 
outros atos administrativos; estudar e informar processos de pequena complexidade, conferir, anotar e informar 
expediente que exija algum discernimento e capacidade crítica e analítica; transmitir e encaminhar ordens e 
avisos recebidos; receber, guardar e conservar processos livros e demais documentos sob sua 
responsabilidade; dirigir os trabalhos setoriais quando para isto for designado; manusear equipamento como 
fax, xerox e  trabalhos contábeis auxiliares; escrituração geral, expedição de certidão, alvará e outros 
documentos; redação de correspondências; desenvolver serviços de digitação e executar tarefas similares que 
forem determinadas pelos seus superiores. 
 
Agente Comunitário de Saúde 
Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; Identificar área de risco; Orientar as famílias para 
utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e 
atendimento odontológico, quando necessário; Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na 
área prioritária da Atenção Básica; Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas 
as famílias sob sua responsabilidade; Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da 
equipe, sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e específicas), constam das Leis 
Municipais nº 094/2015, 063/2007 e 047/2004. 

Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase  na promoção da saúde e na prevenção de 
doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de 
saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras; Traduzir para a Estratégia Saúde da Família-ESF a 
dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites; Identificar parceiros e recursos 
existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe, executar outras tarefas afins que lhes 
forem atribuídas.  
 
Almoxarife 
Cuidar do almoxarifado da Secretaria onde estiver locado; conferir, guardar e controlar mercadorias; atender às 
requisições dos vários setores; manter sob controle a “carga dos bens ou materiais permanentes”; fazer 
inventário de mercadorias em estoque e do ativo permanente; orientar e fiscalizar os atos licitatórios. 
 
Assistente Administrativo 
Receber, efetuar a triagem e transportar correspondências diversas recebidas pela Prefeitura Municipal; efetuar 
o pagamento de documentos diversos da Prefeitura nas agências bancárias ou direto aos fornecedores, 
conforme determinação da chefia imediata; executar serviços diversos de datilografia, como copista, segundo 
metodologia estabelecida; operar máquina copiadora (xerox), de acordo com solicitação dos diversos setores 
da Prefeitura Municipal e orientação da chefia imediata; recepcionar as pessoas que procuram pelos serviços 
da Prefeitura Municipal, encaminhando aos diversos setores e prestando informações solicitadas por elas; 
realizar atendimento telefônico e ao público em geral; efetuar o preenchimento de formulários utilizados na 
Prefeitura Municipal, partindo de orientações recebidas; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 
Assistente Administrativo (Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/SMDS) 
Receber, efetuar a triagem e transportar correspondências diversas recebidas pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social/SMDS; efetuar o pagamento de documentos diversos da Secretaria nas agências 
bancárias ou direto aos fornecedores; recepcionar as pessoas que procuram pelos serviços da Secretaria 
encaminhando aos diversos setores e prestando as informações solicitadas por elas; realizar atendimento 
telefônico e ao publico em geral; efetuar o preenchimento de formulários utilizados na Secretaria, partindo de 
orientações recebidas; executar outras tarefas afins que lhes forem atribuídas. 
 
Assistente Administrativo (Setor Vigilância Sanitária) 
Compreende as atribuições que se destina a executar serviços gerais nas áreas de jardinagem, vigilância, 
copa-cozinha, portaria, mandados internos e externos, Executar serviço de limpeza e arrumação nas áreas que 
compõem os prédios públicos; lavar, encerar, varrer, lustrar móveis e equipamentos, etc.; cumprir 
determinações emanadas de seu chefe imediato; executar serviço braçal em abertura, fechamento e 
escoramento de salas, prédios, auxiliar de pedreiro em edificações tanto predial quanto de infra-estrutura; 
capina e recolher entulhos, serviços de manutenção de estradas, praças, jardins e logradouros públicos; 
carregar e descarregar caminhão; recomposição de vias públicas e passeios; construir e ou reparar cercas 
protetoras; zelar pela guarda e conservação das ferramentas e materiais peculiares ao trabalho; manter 
sempre limpo o local de trabalho; efetuar a carga, transporte e descarga de materiais utilizando as mãos ou 
carrinhos-de-mão, e ferramentas manuais, nos diversos órgãos da municipalidade; escavar valas e fosso 
extraindo terra, pedras e outros utilizando pás, picaretas e outras ferramentas manuais; preparar, carregar, 
quebrar e espalhar asfalto em vias públicas; preparar terrenos para a colocação de pisos em geral; auxiliar nos 
serviços de demolição; efetuar entregas e outros mandados quando solicitado; participar de mutirões nas 
atividades de interesse da coletividade; ajudar nos serviços de limpeza nas dependências dos diversos órgãos 
municipais; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos, utensílios e materiais colocados à 
sua disposição; executar atividades correlatas. 
 
Assistente de Berçário 
Receber as crianças na creche no início do expediente, organizando seus pertence pessoais, conforme normas 
internas do estabelecimento; acompanhar e auxiliar as crianças durante as refeições recebidas na instituição, 
procedendo à devida orientação quanto à forma de alimentação; promover e realizar momentos recreativos 
para as crianças, de acordo com a faixa etária, conforme orientação especializada; realizar, acompanhar e 
orientar hábitos de higiene para as crianças nos diferentes momentos do dia; zelar pelas horas de descanso 
das crianças durante o dia, providenciando a sua devida acomodação; acompanhar a saída das crianças da 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 3 

 MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e específicas), constam das Leis 
Municipais nº 094/2015, 063/2007 e 047/2004. 

creche, observando a entrega de seus objetos pessoais e o responsável que receberá a criança; executar 
outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 
Assistente Educacional 
Exercer atividades de suporte administrativo-pedagógico no que diz respeito à digitação, reprografia, 
informática, edição de documentos, etc.; realizar outras atividades correlatas com vistas à melhoria do 
processo educacional; desenvolver outras atividades compatíveis e demais previstas no regulamento. 

Assistente Social (Proteção Social Básica/PSB) 
Realizar a acolhida, oferta de informações e realizar de encaminhamentos às famílias usuárias dos serviços da 
Proteção Social Básica/PSB; atender e acompanhar o usuário no âmbito urbano e rural do Município; mediar 
os processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; realizar de atendimento individualizado e visitas 
domiciliares as famílias referenciadas aos serviços socioassistenciais Proteção Social Básica/PSB; assessorar 
aos serviços socioeducativos desenvolvidos no território; acompanhar as famílias em descumprimento de 
condicionalidades do Programa Bolsa Família; mediar grupos de família dos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Básica/PSB; desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; apoiar técnica 
continuamente aos profissionais responsáveis pelo(s) serviços(s) de convivência e fortalecimento de vínculos 
no território; acompanhar as famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
ofertados no território de abrangência da Proteção Social Básica/PSB; realizar busca ativa no território de 
abrangência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB e desenvolvimento de projetos 
que visem prevenir aumento de incidência de situação de risco; alimentar o sistema de informação, registro das 
ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva; articular ações que potencializem as boas 
experiências no território de abrangência; realizar encaminhamento, com acompanhamento, para a rede 
socioassistencial; realizar encaminhamento para serviços setoriais; participar das reuniões preparatórias ao 
planejamento municipal; participar de reuniões sistemáticas nos serviços socioassistencias da Proteção Social 
Básica/PSB, para planejamento das ações semanais desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de 
atendimento e acolhimento dos usuários; organizar os encaminhamentos, fluxos de informações com outros 
setores, procedimentos, estratégias de respostas às demandas e de fortalecimento das potencialidades do 
território. 
 
Assistente Social (Proteção Social Básica e Especial na Gestão) 
Atuar como Coordenador da Proteção Social Especial de Média e alta complexidade; atuar como Coordenador 
da Proteção Social Básica; articular, acompanhar e avaliar os serviços da proteção social básica e de média e 
alta complexidade; coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da 
Unidade; participar da elaboração, acompanhamento, implementação e avaliação dos fluxos e procedimentos 
adotados, visando garantir a efetivação das articulações necessárias; subsidiar e participar da elaboração dos 
mapeamentos da área de vigilância socioassistencial do órgão gestor de Assistência Social; coordenar o 
processo de articulação cotidiana com as demais unidades e serviços socioassistenciais; coordenar o processo 
de articulação cotidiana comas demais políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos, recorrendo ao 
apoio do órgão gestor de Assistência Social, sempre que necessário; definir com a equipe, a dinâmica e os 
processos de trabalho a serem desenvolvidos na unidade; discutir com a equipe técnica a adoção de 
estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o trabalho; coordenar a oferta e o 
acompanhamento do(s) serviço(s), incluindo o monitoramento dos registros de informações e a avaliação das 
ações desenvolvidas; coordenar a alimentação dos registros de informação e monitorar o envio regular de 
informações sobre os serviços socioassistenciais; identificar as necessidades de ampliação do RH da unidade 
e/ou capacitação da equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social; 
 
Assistente Social (Proteção Social Especial de Alta Complexidade/PSE) 
Elaborar, em conjunto com o coordenador e demais servidores, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento 
Interno do serviço, no âmbito da sua área de atuação; elaborar, em conjunto com os demais profissionais, o 
Plano de Atendimento Individual e Familiar – PIA; acompanhar a execução do Plano de Atendimento Individual 
e Familiar; realizar o acompanhamento social das crianças e adolescentes e suas respectivas famílias; elaborar 
relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente e encaminhar à autoridade judiciária ou ao Ministério 
Público, no contexto do PIA; preparar a criança/adolescente para o desligamento, em parceria com o educador 
social e o auxiliar de educador social de referência, no contexto do PIA; organizar as informações das crianças 
e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; participar do planejamento do curso de 
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formação continuada dos educadores sociais e auxiliares de educadores sociais; colaborar com a execução do 
processo de formação continuada dos educadores sociais e auxiliares de educadores sociais, bem como de 
outros atores, ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; discutir e planejar, em conjunto com outros atores da rede de serviços e do 
SGD, as intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias, no 
contexto do PIA; participar de grupos de trabalho e/ou de reuniões com a rede de atendimento, 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 à política municipal de convivência familiar e comunitária, no 
âmbito de sua atuação; elaborar relatórios técnicos e sistematizados, através de dados estatísticos, das 
atividades do Serviço Social, projetar e executar pesquisas sobre a realidade social do Serviço de Acolhimento 
para subsidiar ações profissionais na sua área de atuação; apoiar a coordenação em assuntos relacionados à 
sua área de atuação, apresentando propostas de ações e procedimentos a serem adotados; analisar os 
processos e metodologias inerentes à sua área de atuação, propondo e implantando melhorias para 
maximização dos resultados; relatar e diagnosticar situações sociais que interferem no desempenho dos 
profissionais com atuação no Serviço de Acolhimento e propor soluções para os casos diagnosticados; apoiar à 
coordenação no acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores sociais e os auxiliares de 
educadores sociais, no âmbito de sua atuação; elaborar correspondências e controles, digitar textos e 
organizar material necessário à rotina de sua área; executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação do Serviço Social. 
 
Assistente Social (Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade) 
Realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e ofertar informações e orientações; 
elaborar, junto com as famílias/indivíduos, o Plano de acompanhamento Individual e/ou Familiar, considerando 
as especificidades e particularidades de cada qual; realizar o acompanhamento especializado, por meio de 
atendimentos familiar, individuais e em grupo; realizar visitas domiciliares às famílias acompanhadas pelos 
serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade; realizar 
encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e órgãos de 
defesa de direito; trabalhar em equipe interdisciplinar; alimentar registros e sistemas de informação sobre das 
ações desenvolvidas; participar das atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de 
Trabalho pelos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade; participar 
das atividades de capacitação e formação continuada da equipe dos serviços socioassistenciais da Proteção 
Social Especial/PSE de Média Complexidade, das reuniões de equipe, estudos de casos e demais atividades 
correlatas; participar de reuniões para avaliação das ações e resultados atingidos e para planejamento das 
ações a serem desenvolvidas, para a definição de fluxos; instituir rotina de atendimento e acompanhamento 
dos usuários; organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 
 
Assistente Social (Saúde) 
Trabalhar junto aos serviços, programas e projetos do Sistema Único de Saúde/SUS; informar às famílias 
usuárias do Sistema Único de Saúde/SUS os seus direitos e deveres; Realização de atendimento e 
acompanhamento por meio visita domiciliar as famílias referenciadas ao Sistema Único de Saúde/SUS; 
Desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias no território; elaborar, coordenar, executar e avaliar 
planos, programas e projetos que sejam de âmbito do Sistema único de Saúde–SUS com participação da 
sociedade civil; Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do 
trabalho; planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade e para 
subsidiar ações profissionais; Articulação de ações que potencializem as boas experiências no território de 
abrangência e executar outras atribuições afins. 
 
Auxiliar Administrativo 
Executar sob orientação imediata, trabalhos administrativos em nível de noções gerais sem complexidade, 
atender ao público, protocolo, arquivo, tramitação de documentos, escriturações e similares. 
 
Auxiliar Administrativo (na Gestão) 
Conhecer as rotinas administrativas; ter domínio de informática e internet; deseja-se que tenha conhecimento 
sobre gestão documental; apoiar os demais profissionais no que se refere às funções administrativas da 
Unidade; recepcionar inicialmente e fornecer informações aos usuários; realizar agendamentos, contatos 
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telefônicos; realizar rotinas administrativas da unidade, relacionadas ao seu funcionamento e em relação com o 
órgão gestor e com a rede; participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades; avaliar 
processos, fluxos de trabalho e resultados; participar das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe da Gestão. 
 
Auxiliar Administrativo (Proteção Social Básica/PSB) 
Ter conhecimento sobre rotinas administrativas; dominar informática e internet; deseja-se que tenha 
conhecimento sobre gestão documental; apoiar aos demais profissionais no que se refere às funções 
administrativas da Unidade; recepcionar inicialmente e fornecer informações aos usuários; realizar 
agendamentos, contatos telefônicos; realizar rotinas administrativas da unidade, relacionadas ao seu 
funcionamento, ao órgão gestor e à rede; participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades; 
avaliar processos, fluxos de trabalho e resultados; participar das atividades de capacitação e formação 
continuada PSB. 
 
Auxiliar Administrativo (Proteção Social Especial de Média Complexidade/PSE) 
Conhecer as rotinas administrativas; dominar informática e internet; deseja-se que tenha conhecimento sobre 
gestão documental; apoiar aos demais profissionais no que se refere às funções administrativas da Unidade; 
recepcionar inicialmente e fornecer informações aos usuários; realizar agendamentos, contatos telefônicos; 
realizar rotinas administrativas da unidade, relacionadas ao seu funcionamento e que tenham relação com o 
órgão gestor e com a rede; participar das reuniões de equipe para o planejamento de atividades, avaliar  
processos, fluxos de trabalho e resultados; participar das atividades de capacitação e formação continuada da 
equipe dos Serviços de Proteção Social de Média Complexidade. 
 
Auxiliar Cuidador (Proteção Social Especial de Alta Complexidade/PSE) 
Garantir os cuidados com a moradia (organização de limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, dentre 
outros cuidados); participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Interno do serviço, 
no âmbito da sua área de atuação; comprometer-se com o processo de elaboração e execução do PIA naquilo 
que lhe couber; orientar as crianças e os adolescentes nas atividades de autocuidado e nas ações de 
conservação, manutenção e limpeza dos espaços e materiais utilizados; registrar, em livro próprio, as 
ocorrências porventura existentes; manter informada a equipe técnica e a coordenação sobre situações 
diversas ocorridas no dia a dia do Serviço de Acolhimento; zelar pela segurança física das crianças e 
adolescentes, evitando situações que ponham em risco sua integridade; zelar pelo patrimônio colocado à sua 
disposição, observando a utilização e a manutenção da casa; garantir um ambiente seguro e educativo na 
unidade; verificar a existência de qualquer anormalidade que comprometa a segurança do imóvel, materiais e 
instalações, tomando providências de emergência e levando ao conhecimento da coordenação as ocorrências 
observadas; manter-se atualizado, participando de cursos de capacitação inicial e prática, assim como cursos 
de formação continuada pertinentes a sua área de atuação; participar ativamente das reuniões nas quais se 
possa refletir sobre o trabalho desenvolvido e as dificuldades encontradas; colaborar com o educador social, 
apoiando-o no cumprimento de suas funções; executar outras atividades que, por sua natureza, estejam 
inseridas no âmbito das atribuições do cargo de auxiliar de educador social. 
 
Auxiliar de Almoxarifado 

Verificar notas fiscais dos produtos e materiais, confrontando‐as com os pedidos realizados; fazer lançamentos 

de entrada e saída de materiais; conferir prazos de entrega e quantidade de materiais pedidos; conferir a 
marca dos produtos, qualidade e prazos de vencimento (quando necessário) dos materiais adquiridos; solicitar 
reposição de estoque de materiais; emitir notas fiscais de transferência de itens e devoluções; emitir requisição 
de compras; emitir documentos fiscais; armazenar todo e qualquer produto adquirido no estoque; supervisionar 
o almoxarifado, relatando as entradas e saídas de materiais que forem feitas; remanejar itens e materiais 
disponíveis no estoque; dimensionar as quantidades mínimas e máximas que podem conter no estoque; 
controlar os pedidos de compras de materiais; vistoriar produtos avariados; controlar emissão de notas 
manuais e termos de responsabilidades de materiais acautelados; controlar estoques futuros; identificar os 
produtos por etiquetas; organizar todos os materiais no estoque físico e prateleiras; limpar o almoxarifado e 
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equipamentos; controlar o acesso de pessoas no almoxarifado; realizar o inventario de materiais e 

equipamentos, cadastrando‐os adequadamente; atualizar o patrimônio mensalmente. 

 
 
Auxiliar de Secretaria 
Realizar trabalho de registro e arquivamento de formulários e documentos; articular, com o secretário, coletar, 
apurar, selecionar, registrar e consolidar dados educacionais; responsabilizar-se pelo trabalho de digitação na 
escola; desenvolver demais atividades afins definidas pelo projeto político pedagógico da escola. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais 
Executar serviços gerais nas áreas de jardinagem, vigilância, copa-cozinha, portaria, mandados internos e 
externos; executar serviço de limpeza e arrumação nas áreas que compõem os prédios públicos; lavar, 
encerar, varrer, lustrar móveis e equipamentos, etc.; cumprir determinações emanadas de seu chefe imediato; 
executar serviço braçal em abertura, fechamento e escoramento de salas, prédios; auxiliar de pedreiro em 
edificações tanto predial quanto de infraestrutura; capina e recolher entulhos, serviços de manutenção de 
estradas, praças, jardins e logradouros públicos; carregar e descarregar caminhão; recomposição de vias 
públicas e passeios; construir e ou reparar cercas protetoras; zelar pela guarda e conservação das ferramentas 
e materiais peculiares ao trabalho; manter sempre limpo o local de trabalho; efetuar a carga, transporte e 
descarga de materiais utilizando as mãos ou carrinhos-de-mão, e ferramentas manuais, nos diversos órgãos da 
municipalidade; escavar valas e fosso extraindo terra, pedras e outros utilizando pás, picaretas e outras 
ferramentas manuais; preparar, carregar, quebrar e espalhar asfalto em vias públicas; preparar terrenos para a 
colocação de pisos em geral; auxiliar nos serviços de demolição; efetuar entregas e outros mandados quando 
solicitado; participar de mutirões nas atividades de interesse da coletividade; ajudar nos serviços de limpeza 
nas dependências dos diversos órgãos municipais; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos 
equipamentos, utensílios e materiais colocados à sua disposição; executar atividades correlatas. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais (Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/SMDS) 
Realizar trabalhos de limpeza, conservação e organização de mobílias;  lavar e limpar cômodos, pátios, pisos e 
demais dependências da sede que se encontra; preparar e servir café, chá, água, etc; remover, transportar e 
arrumar móveis, máquinas e materiais diversos; guardar e arranjar objetos, bem como transportar pequenos 
objetos.  
 
Auxiliar de Serviços Gerais (Saúde) 
Compreende as atribuições que se destina a executar serviços gerais nas áreas de jardinagem, vigilância, 
copa-cozinha, portaria, mandados internos e externos, Executar serviço de limpeza e arrumação nas áreas que 
compõem os prédios públicos; lavar, encerar, varrer, lustrar móveis e equipamentos, etc.; cumprir 
determinações emanadas de seu chefe imediato; executar serviço braçal em abertura, fechamento e 
escoramento de salas, prédios, auxiliar de pedreiro em edificações tanto predial quanto de infra-estrutura; 
capina e recolher entulhos, serviços de manutenção de estradas, praças, jardins e logradouros públicos; 
carregar e descarregar caminhão; recomposição de vias públicas e passeios; construir e ou reparar cercas 
protetoras; zelar pela guarda e conservação das ferramentas e materiais peculiares ao trabalho; manter 
sempre limpo o local de trabalho; efetuar a carga, transporte e descarga de materiais utilizando as mãos ou 
carrinhos-de-mão, e ferramentas manuais, nos diversos órgãos da municipalidade; escavar valas e fosso 
extraindo terra, pedras e outros utilizando pás, picaretas e outras ferramentas manuais; preparar, carregar, 
quebrar e espalhar asfalto em vias públicas; preparar terrenos para a colocação de pisos em geral; auxiliar nos 
serviços de demolição; efetuar entregas e outros mandados quando solicitado; participar de mutirões nas 
atividades de interesse da coletividade; ajudar nos serviços de limpeza nas dependências dos diversos órgãos 
municipais; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos, utensílios e materiais colocados à 
sua disposição; executar atividades correlatas. 
 
Auxiliar de Serviços Gerais / Coletor de Lixo 
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Executar serviços gerais nas áreas de jardinagem, vigilância, copa-cozinha, portaria, mandados internos e 
externos; executar serviço de limpeza e arrumação nas áreas que compõem os prédios públicos; lavar, 
encerar, varrer, lustrar móveis e equipamentos, etc.; cumprir determinações emanadas de seu chefe imediato; 
executar serviço braçal em abertura, fechamento e escoramento de salas, prédios, auxiliar de pedreiro em 
edificações tanto predial quanto de infraestrutura; capina e recolher entulhos, serviços de manutenção de 
estradas, praças, jardins e logradouros públicos; carregar e descarregar caminhão; recompor vias públicas e 
passeios; construir e ou reparar cercas protetoras; zelar pela guarda e conservação das ferramentas e 
materiais peculiares ao trabalho; manter sempre limpo o local de trabalho; efetuar a carga, transporte e 
descarga de materiais utilizando as mãos ou carrinhos-de-mão, e ferramentas manuais, nos diversos órgãos da 
municipalidade; escavar valas e fosso extraindo terra, pedras e outros, utilizando pás, picaretas e outras 
ferramentas manuais; preparar, carregar, quebrar e espalhar asfalto em vias públicas; preparar terrenos para a 
colocação de pisos em geral; auxiliar nos serviços de demolição; aplicar inseticida ou por outro processo evitar 
ou erradicar pragas e moléstias; efetuar entregas e outros mandados quando solicitado; participar de mutirões 
nas atividades de interesse da coletividade; ajudar os mecânicos da Prefeitura Municipal em pequenos serviços 
de oficina; executar serviços de apreensão de animais abandonados em vias públicas; ajudar nos serviços de 
limpeza nas dependências dos diversos órgãos municipais; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos 
equipamentos, utensílios e materiais colocados à sua disposição; ajudar nos serviços de patrolamento como 
ajudante de máquina e equipamento; ajudar nos serviços de aração de terra de trator agrícola; executar 
atividades correlatas. 
 
Contador 
Reunir informações para decisões em matéria de contabilidade; elaborar planos de contas e preparar normas 
de trabalho de contabilidade; escriturar ou orientar a escrituração de livros contábeis, cronológica ou 
sistemática; fazer levantamentos e organizar balanços e balancetes patrimoniais e financeiros; fazer revisão de 
balanço; efetuar perícias contábeis, participar de trabalhos de tomadas de contas dos responsáveis por bens 
ou valores do Município; orientar ou coordenar os trabalhos de contabilidade em repartições industriais ou 
quaisquer outras que, pela sua natureza, tenham necessidade de contabilidade própria, assinar balanços e 
balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira e patrimonial das repartições; orientar, 
do ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais do Município; realizar estudos e pesquisas 
para o estabelecimento de normas diretoras de contabilidade do Município; planejar modelos e fórmulas para 
uso dos serviços de contabilidade; estudar, sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública municipal; 
executar tarefas afins. 
 
Costureira 
Executar serviços de corte e costura, confeccionar roupas de cama, mesa e aventais, para internados em 
unidades hospitalares; confeccionar cortinas e capas de móveis; molhar tecidos e passá-los, preparando-os 
para o corte, quando necessário; tomar medidas individuais para confecção de peças; executar corte simples e 
em grosso; operar com máquinas de costura, elétrica ou não; costurar a mão e manejar instrumentos de uso da 
profissão; fazer consertos; passar roupa a ferro; executar remates, chuleios, caseados, pregar botões e outros 
acabamentos de confecção de roupas; limpar e azeitar máquinas de costura; executar tarefas afins. 
 
Coveiro 
Executar abertura de sepultura dentro das normas de higiene e saúde pública; proceder à inumação de 
cadáveres; providenciar a exumação de cadáveres, quando necessário, em atendimento a mandado judicial ou 
ação policial em articulação com a polícia técnica; executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios 
e necrotérios; atender às normas de segurança e higiene do trabalho e executar outras tarefas afins. 
 
Educador Físico (Proteção Social Básica/PSB) 
Participar das ações dos programas, dos projetos e dos Serviços da Proteção Social Básica; executar 
atividades com os usuários dos serviços, programas e projetos da proteção social básica, de forma a 
possibilitar o planejamento e o monitoramento de atividades físicas específicas para as necessidades e 
possibilidades dos mesmos; ministrar cursos, palestras e participar de outras atividades e eventos afins; 
participar de reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe de 
referência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; participar das atividades de 
capacitação da equipe de referência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; conduzir 
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grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV, no que se refere às atividades físicas 
com base nas suas atribuições específicas. 
 
Educador Social (Proteção Social Especial de Alta Complexidade/PSE)  
Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico e do Regimento Interno do serviço, no âmbito da sua 
área de atuação; comprometer-se com o processo de elaboração e execução do Plano de Atendimento 
Individual e Familiar naquilo que lhe couber; acolher a criança e o adolescente, realizando os procedimentos de 
identificação, de registros dos seus pertences e de apresentação do espaço, estimular as 
crianças/adolescentes na construção da identidade, da autoimagem e da autoestima positivas, da capacidade 
de lidar com limites, regras e deveres da vida em sociedade, organizando as condições educativas favoráveis 
às manifestações das potencialidades criativas, afetivas, intelectuais e morais; organizar fotografias e registros 
individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de 
vida; apoiar na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, no contexto do PIA; planejar e 
desenvolver, em conformidade com a proposta pedagógica da unidade, atividades lúdicas e pedagógicas 
voltadas para crianças/adolescentes acolhidos; acompanhar a criança/adolescente nos serviços de saúde, rede 
socioassistencial, escola e outros serviços requeridos no cotidiano, no contexto do PIA, assim como orientar e 
acompanhar as atividades escolares complementares; acompanhar, orientar e assistir diretamente as crianças 
e adolescentes em todas as atividades internas e externas, conforme previsto no planejamento do Serviço; 
orientar as crianças/adolescentes nas atividades de autocuidado e nas ações de conservação, manutenção e 
limpeza dos espaços e materiais utilizados; orientar às crianças/adolescentes quanto a hábitos higiênicos 
pessoais, fazer a higiene dos que estejam impossibilitados de fazê-la; acompanhar as crianças/adolescentes 
nos horários de refeição e servir a alimentação àqueles que não têm condição de fazê-lo; preencher 
diariamente o relatório individual da criança e do adolescente, no contexto do PIA, inclusive, registrando, em 
livro próprio, as ocorrências do cotidiano do Serviço; manter informada a equipe técnica e a coordenação sobre 
situações diversas ocorridas no dia a dia do Serviço de Acolhimento; zelar pela segurança física das crianças e 
adolescentes, evitando situações que ponham em risco sua integridade; solicitar, à coordenação, materiais de 
expediente, material didático e escolar, dentre outros, quando necessário; zelar pelo patrimônio colocado à sua 
disposição, observando a utilização e a manutenção da casa; atender às pessoas que se apresentam para 
visitar o Serviço ou pedir informações; garantir um ambiente seguro e educativo na unidade; verificar a 
existência de qualquer anormalidade que comprometa a segurança do imóvel, materiais e instalações, 
tomando providências de emergência e levando ao conhecimento da coordenação as ocorrências observadas; 
manter-se atualizado, participando de capacitação inicial e prática, assim como formação continuada 
pertinentes a sua área de atuação; participar ativamente nas reuniões de estudo de caso promovidas pela 
equipe técnica, nas quais se possa refletir sobre o trabalho desenvolvido com cada criança/adolescente e as 
dificuldades encontradas; colaborar com o auxiliar de educador social, apoiando-o no cumprimento de suas 
funções; executar outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do 
cargo de educador social. 
 
Enfermeiro – PSF 
Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na ESF e, quando indicado ou necessário, no 
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc), em todas as fases do 
desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; durante o tempo e freqüência 
necessários de acordo com as necessidades de cada paciente e de gestão em saúde; Conforme protocolos ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) aprova a 
Resolução nº 195, de 18/07/1997, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de 
enfermagem, solicitar exames complementares, etc; Planejar gerenciar, coordenar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS, Técnicos e Auxiliar de Enfermagem e médicos; Supervisionar, coordenar e realizar 
atividades de educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; Contribuir e participar das 
atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem; Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da ESF; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar a ESF.   
 
Enfermeiro Obstetra 
Identificação de distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; prestação de 
assistência a parturiente e ao parto normal; realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia 
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local, quando necessário; acompanhamento do trabalho de parto; execução do parto sem distócia; emissão de 
laudo de internação; executar outras atividades correlatas com a profissão. 
 
Enfermeiro Saúde Mental 
Prestar assistência de enfermagem direta e indireta, ao paciente com transtorno mental, inclusive urgências 
psiquiátricas, por meio de ações individuais e coletivas através de diferentes intervenções terapêuticas; 
Implementar ações de enfermagem no desenvolvimento de intervenções de saúde mental nos âmbitos 
hospitalar e ambulatorial; Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do paciente 
com transtorno psiquiátrico visando sua integração precoce à sociedade; Criar e executar programas e 
protocolos de atendimento e acolhimento ao paciente com transtorno mental; Realizar as atribuições de 
Enfermeiro e demais atividades inerentes à sua formação. 
 
Engenheiro Civil 
Executar trabalhos próprios de Engenharia Civil, de acordo com atos e normas legais; elaborar, executar e 
dirigir projetos de engenharia civil, relativos às obras e instalações destinadas ao saneamento básico, pontes, 
edificações e correlatos, segundo técnicas específicas; proceder ao estudo de características e preparar 
planos, orçamentos de custos, métodos de trabalho e demais dados requeridos para possibilitar e orientar a 
construção, manutenção e reparo das obras assegurando os padrões técnicos exigidos; desenvolver trabalhos 
técnicos de engenharia que viabilizam a demarcação, medição e representação de terrenos, lotes e áreas 
pertencentes ao Município ou de particulares, conforme estabelecido pelo órgão; orientar e supervisionar o 
trabalho de desenhistas arquitetônicos conforme projetos propostos; trabalhar com sistema do SIMEC do 
FNDE; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 
Especialista de Educação/Orientador Educacional 
Realizar, em trabalho individual ou de grupo, a orientação, o aconselhamento e o encaminhamento de alunos 
em sua formação geral, a sondagem de suas tendências vocacionais e de suas aptidões, a ordenação das 
influências que incidam sobre a formação do educando na escola, na família ou na comunidade, a cooperação 
com as atividades docentes e o controle do serviço de orientação educacional em nível de sistema de ensino. 
 
Especialista de Educação/Supervisor Pedagógico 
No âmbito do Sistema de Ensino, da escola ou de áreas curriculares, supervisionar o processo pedagógico em 
seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, na construção do processo pedagógico; atualizar 
e/ou modificar o planejamento de ensino, com a participação direta dos professores e da direção, adaptando-o 
à realidade da unidade escolar, em conformidade com a legislação em vigor; analisar, junto à equipe técnico-
administrativo-pedagógica, a situação de alunos egressos de outros estabelecimentos de ensino, objetivando a 
sua adequada adaptação ao processo pedagógico da unidade escolar; orientar e coordenar, em conjunto com 
a Equipe Técnico-Administrativo-Pedagógica, a avaliação escolar e a tomada de decisões relativas ao 
processo pedagógico; reunir periodicamente o corpo docente para avaliação do planejamento, para a troca de 
experiências e para a análise de modificações que se fizerem necessárias à melhoria da qualidade de ensino. 
 
Farmacêutico 
Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios 
éticos, leis e atos normativos do Conselho Profissional; assumir a responsabilidade de todos os atos 
farmacêuticos; esclarecer ao público o modo de utilização de medicamentos e seus possíveis efeitos colaterais; 
manter os medicamentos em bom estado de conservação, garantindo qualidade, eficácia e segurança do 
produto bem como a conservação e limpeza do local; colaborar com os Conselhos de Farmácia e autoridades 
sanitárias sobre irregularidades detectadas em medicamentos no estabelecimento sob sua direção técnica; 
preparar e fornecer medicamentos conforme prescrições médicas; aprontar produtos farmacêuticos conforme 
fórmulas estabelecidas; controlar entorpecentes e produtos similares, registrando a saída em guias e livros, 
conforme receituários, atendendo aos dispositivos legais; executar outras tarefas afins. 
 
Fiscal para Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 
Realizar a defesa sanitária animal; a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal; a 
fiscalização e o controle da classificação de produtos de origem animal, subprodutos e resíduos de valor 
econômico e elaboração dos respectivos padrões; fiscalizar as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas da 
produção, manipulação, beneficiamento, armazenamento e transporte de produtos de origem animal e suas 
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matérias primas adicionadas ou não de vegetais; fiscalizar a qualidade e as condições técnico-sanitárias dos 
estabelecimentos em que são produzidos, preparados, manipulados, beneficiados, acondicionados, 
armazenados, transportados e distribuídos produtos de origem animal; fiscalizar e controlar o uso dos aditivos 
empregados na industrialização dos produtos de origem animal; fiscalizar e controlar todo material utilizado na 
manipulação, acondicionamento e embalagem dos produtos de origem animal; fiscalizar e controlar os padrões 
higiênico-sanitários e tecnológicos de produtos de origem animal; lavrar auto de infração, de apreensão e de 
interdição de estabelecimentos ou de produtos, quando constatarem o descumprimento de obrigação legal 
relacionada às atribuições do seu cargo; executar as demais atividades inerentes à competência da área de 
Agropecuária, que lhes forem atribuídas em regulamento. 
 
 
Fonoaudiólogo da Educação 
Atuar em conformidade com as atribuições específicas de sua área, em atenção permanente aos princípios 
éticos, leis e atos normativos; tratar de pacientes com distúrbios vocais, alterações da fala, alterações da 
linguagem oral, leitura e escrita; efetuar avaliação e diagnósticos fonoaudiológicos, através da avaliação do 
desenvolvimento neuro-psico-motor, da fala, do sistema auditivo entre outros; aplicar procedimentos 
fonoaudiológicos, prescrevendo atividades, preparando material terapêutico, procedimentos de adaptação pré 
e pós-cirúrgico; orientar pacientes e familiares, explicando os procedimentos e rotinas, esclarecendo dúvidas; 
realizar visitas domiciliares às escolas e aos locais de trabalho, demonstrando procedimentos e técnicas 
específicas; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, gerenciando os 
programas e campanhas; exercer atividades técnicas e científicas, desenvolvendo metodologias e tecnologias 
de avaliação, tratamento, adaptação, habilitação e reabilitação de pacientes; reorientar condutas terapêuticas; 
executar outras atividades correlatas que lhes foram atribuídas. 
 
Gari  
Carregar e descarregar caminhão; fazer a limpeza de ruas; varrer, levar e remover o lixo de detritos das ruas e 
prédios municipais; proceder à limpeza de oficinas, depósitos de lixo e detritos orgânicos; cuidar dos sanitários 
públicos; executar outras tarefas correlatas. 
 
Inspetor Escolar 
Responder, no âmbito central do Sistema Municipal de Ensino, pelo cumprimento das diretrizes educacionais, 
através da orientação e do controle do funcionamento legal das Unidades Escolares, verificar e avaliar os 
estabelecimentos de ensino quanto à observância das normas legais e regulamentares a eles aplicáveis; 
examinar periodicamente a fidedignidade do quadro de pessoal em exercício; cruzar os dados contidos nos 
documentos escolares com os arquivados na superintendência escolar, para efeito de autenticação, quanto 
solicitação pelo órgão competente; orientar, preventivamente, as ações desenvolvidas na escola para o 
cumprimento legal e eficaz de suas finalidades; assessorar a escola na elaboração da sua proposta 
pedagógica, tendo em vista a qualidade do processo educacional; assessorar a equipe pedagógica das escolas 
em projetos e experiências pedagógicas que proponham a melhoria da qualidade do ensino, atendimento aos 
alunos defasados em conteúdo e em série/idade; orientar a escola na elaboração e/ou atualização do 
regimento escolar; examinar, criticamente, a legislação educacional e a implementação de políticas públicas, 
para sugerir normas exequíveis a serem produzidas; atuar, junto aos órgãos normativos do sistema, sugerindo 
alterações, de maneira a permitir melhor aplicação às condições de funcionamento existentes; orientar sobre a 
legislação, a aquisição e a alienação de bens patrimoniais; analisar periodicamente os resultados das 
avaliações escolares com os especialistas, para favorecer coleta de dados que alimentarão pesquisas, 
propostas de adoção de novas metodologias e técnicas de ensino; adequação do perfil do professor ao aluno e 
executar outras atividades que, por sua natureza, estejam no âmbito de sua competência. 
 
Lavadeira/Passadeira 
Realiza as atividades de natureza operacional, relacionadas à limpeza em geral; executar serviços de lavagem 
de tecidos, roupas etc; coletar o material necessário à lavagem; preparara adequadamente os tecidos, roupas, 
etc. para uso; passar roupas; fazer trabalhos de limpeza; limpar pisos, vidros, lustres móveis, utensílios e 
instalações sanitárias; remover lixos e detritos, fazer arrumação em locais de trabalho. 
 
Médico Psiquiátrico 
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Realizar atendimento na área de psiquiatria; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar 
atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes; Executar qualquer outra 
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; 
Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e 
programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Assessorar, elaborar e participar de 
campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; Participar, articulado com 
equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do 
indivíduo, da família e da população em geral; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para 
diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, 
hospitais, unidades sanitárias, escolas, setores esportivos, entre outros; Manter registro dos pacientes 
examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Realizar 
atendimento individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; Efetuar a notificação 
compulsória de doenças; Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim de prestar 
informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; Prestar informações do processo 
saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Participar de grupos terapêuticos através de 
reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; Participar de reuniões comunitárias em espaços 
públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; 
Promover reuniões com profissionais da área para discutir conduta a ser tomada em casos clínicos mais 
complexos; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar 
diagnóstico da comunidade e levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das 
ações em saúde implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual 
está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; Participar do processo 
de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar pela preservação e 
guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua 
correta utilização; Utilizar equipamentos de proteção individual conforme preconizado pela ANVISA; Orientar os 
servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
 
Médico – PSF 
Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua 
dessas informações, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Realizar o 
cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário; Realizar ações de 
atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades 
e protocolos da gestão local; Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção 
da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; Realizar busca ativa e notificação de doenças e 
agravos de notificação compulsória e de outros agravos e situações de importância local; Realizar a escuta 
qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo; Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a 
coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 
Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados 
disponíveis; Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social; 
Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, 
sob coordenação da Secretaria de Saúde; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas 
nacionais de informação na Atenção Básica; Participar das atividades de educação permanente; Realizar 
outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais; Realizar assistência integral 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da 
saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade 
adulta e terceira idade; Realizar consultas clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde – US e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros 
assemelhados); Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, 
gineco obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico cirúrgicas e procedimentos para fins de 
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diagnósticos; Encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando 
fluxos de referência e contra referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário, proposto pela referência; Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, 
mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; Contribuir e participar das atividades de 
Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; Participar do gerenciamento dos 
insumos necessários para o adequado funcionamento da US. 
 
édico Veterinário 
Atuar, em conformidade com as atribuições específicas de sua área e em atenção permanente aos princípios 
éticos, leis e atos normativos ao Conselho de Medicina Veterinária; atuar exclusivamente no Serviço de 
Inspeção Municipal – SIM, na fiscalização do funcionamento e da manutenção sanitária de frigorífico; na 
recepção, na observação, no controle sanitário dos animais para abate, na fiscalização e no acompanhamento 
no abate, descarte de carcaça ou condenação se houver risco sanitário, documentação de toda a área sanitária 
de frigorífico, sob a responsabilidade do Serviço de inspeção Municipal. 
 
Motorista CNH “D” 
Conduzir Veículos Automotores pesados obedecendo e observando as regras de segurança no trânsito e Leis 
pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, sendo discreto, paciente e 
disponível para atender às necessidades do Setor a que estiver subordinado; zelar pela limpeza e bom 
funcionamento do veículo sob sua responsabilidade e atender a outras atribuições correlatas por seu superior 
imediato. 
 
Motorista CNH “D” (dos Serviços, Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social/SMDS) 
Conduzir veículos automotores observando as regras de segurança no trânsito e as Leis pertinentes, vigentes 
no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, sendo discreto, paciente e disponível para atender 
às necessidades do Setor a que estiver subordinado; zelar pela limpeza e bom funcionamento do veículo sob 
sua responsabilidade e atender a outras atribuições correlatas por seu superior imediato; seguir as legislações 
de trânsito nacional vigentes. 
 
Motorista CNH “D” (Educação) 
Conduzir veículos automotores pesados, obedecendo e observando as regras de segurança no trânsito e as 
leis pertinentes, vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com pessoas, sendo discreto, paciente 
e disponível para atender às necessidades do Setor a que estiver subordinado; zelar pela limpeza e bom 
funcionamento do veículo sob sua responsabilidade e atender a outras atribuições correlatas por seu superior 
imediato. 
 
Nutricionista 
Executar atividades, individualmente ou em equipe, na área de saúde pública, correspondente à sua 
especialidade, observadas a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e de higiene do 
trabalho; participar do planejamento, da coordenação e da execução dos programas, estudos, pesquisas e 
outras atividades de saúde articulando com as diversas instituições para implementar as ações integradas; 
participar do planejamento, da elaboração e da execução de programas de treinamento em serviço e de 
capacitação de recursos humanos; participar e realizar reuniões educativas junto à comunidade; integrar 
equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento 
às necessidades da população; prestar assistência nutricional, identificando a população-alvo e as 
necessidades nutricionais; orientar familiares e responsáveis providenciando a educação e orientação 
nutricional; planejar cardápios; confeccionar escalas de trabalho; selecionar fornecedores; selecionar gêneros 
perecíveis, não perecíveis, equipamentos e utensílios; supervisionar compras, recepção de gêneros e estoque 
de alimentos; supervisionar o pessoal operacional, o preparo e a distribuição das refeições; executar 
procedimentos técnico-administrativos; efetuar controle higiênico-sanitário, através do controle da higienização 
de pessoal, utensílios e dos alimentos; controlar a validade dos produtos; planejar unidades de alimentação e 
nutrição; exercer atividades de ensino pesquisa e desenvolvimento na área de nutrição; executar outras 
atribuições afins. 
 
Office Boy 
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Executa serviços da rotina administrativa, envolvendo recepção e a distribuição de correspondências e 
documentos, confecção de cópias e serviços externos. 
 
Operador de Máquinas Pesadas (Retroescavadeira, Motoniveladora (Patrol), Pá Carregadeira) 
Manejar tratores, pá carregadeira, retroescavadeiras, motoniveladoras e outros equipamentos de capacitação, 
escavação e movimentação de materiais, nas obras e serviços da municipalidade; operar máquina 
pavimentadora, conduzindo-a e controlando a aplicação do material de pavimentação, para estender e alisar as 
camadas de asfalto ou de preparo similar, sobre a superfície de ruas e avenidas; efetuar a manutenção das 
máquinas, lubrificando-as e efetuando pequenos reparos, para mantê-las em boas condições de 
funcionamento; operar máquinas escavadeiras, conduzindo-as e controlando seus comandos de corte e 
elevação, para escavar e remover terra, pedras, areia e materiais análogos; operar máquinas providas de pás 
de comando hidráulico, conduzindo-as e acionando os comandos de tração e os comandos hidráulicos; operar 
tratores providos de uma lâmina frontal côncava de aço, dirigindo-a e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para nivelar terrenos na construção de estradas e outras obras da municipalidade; operar máquina 
motorizada e provida de um ou mais rolos compressores ou cilindros, acionando-a e manipulando os 
comandos de marcha e direção, para compactar solos, concreto, asfalto e outros, na construção de rodovias, 
ruas e outras obras; auxiliar na coordenação e orientação dos trabalhos de manobra de pesos e operação de 
carga e descarga; responsabilizar-se pelo controle e utilização dos equipamentos e materiais colocados à sua 
disposição, comunicando à chefia imediata o extravio de equipamentos para as devidas providências; participar 
de reuniões e grupos de trabalho; desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na 
sua esfera de competência. 
 
Orientador Social (Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade) 
Ofertar informações às famílias usuárias dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de 
Média Complexidade; apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência dos serviços 
socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade; mediar os processos grupais do 
serviço socioeducativo geracional, sob orientação do técnico de referência pelos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade, identificando e encaminhando casos para o serviço 
socioeducativo, para famílias ou para o acompanhamento individualizado; participar de reuniões sistemáticas 
de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a equipe de referência dos serviços 
socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade; participar das atividades de 
capacitação da equipe de referência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de 
Média Complexidade; conduzir os grupos dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de 
Média Complexidade. 
 
Orientador Social (Proteção Social Básica/PSB) 
Ofertar informações às famílias usuárias dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; 
apoiar o trabalho dos técnicos de nível superior da equipe de referência dos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Básica/PSB; mediar os processos grupais do serviço socioeducativo geracional, sob 
orientação do técnico de referência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB, 
identificando e encaminhando casos para o serviço socioeducativo, para famílias ou para acompanhamento 
individualizado; participar de reuniões sistemáticas de planejamento e avaliação do processo de trabalho com a 
equipe de referência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; participar das atividades 
de capacitação da equipe de referência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; 
conduzir os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV. 
 
Pedagogo (Proteção Social Básica/PSB) 
Ser o técnico responsável pelo planejamento, articulação, busca ativa e avaliação/monitoramento dos serviços 
de convivência e fortalecimento de vínculos no território; construir o cronograma e o fluxograma dos serviços 
de convivência e oficinas; acompanhar as famílias inseridas nos serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos ofertados no território, com ênfase no público prioritário; alimentar o Sistema de Monitoramento do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; acolher e ofertar informações e realizar 
encaminhamentos às famílias usuárias dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; mediar 
os processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; realizar o atendimento individualizado e as 
visitas domiciliares às famílias referenciadas nos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; 
assessorar serviços socioeducativos desenvolvidos no território; acompanhar as famílias em descumprimento 
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de condicionalidades do Programa Bolsa Família; mediar grupos de família dos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Básica/PSB; desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; realizar a busca ativa 
no território de abrangência dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB e desenvolvimento 
de projetos que visam prevenir aumento de incidência de situação de risco; alimentar o sistema de informação, 
registrar as ações desenvolvidas e planejar o trabalho de forma coletiva; articular ações que potencializem as 
boas experiências no território de abrangência; realizar o encaminhamento, com acompanhamento, para a rede 
socioassistencial; realizar encaminhamento para serviços setoriais; participar das reuniões preparatórias ao 
planejamento municipal; participar de reuniões sistemáticas dos serviços socioassistenciais da Proteção Social 
Básica/PSB, para planejamento das ações semanais desenvolvidas, definição de fluxos, instituição de rotina de 
atendimento e acolhimento dos usuários, organizando os encaminhamentos, os fluxos de informações com 
outros setores, os procedimentos, as estratégias de respostas às demandas e de fortalecimento das 
potencialidades. 
 
Pedagogo (Proteção Social Especial de Alta Complexidade/PSE) 
Elaborar, em conjunto com o coordenador e demais servidores, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento 
Interno do Serviço; elaborar, em conjunto com os demais profissionais, o Plano de Atendimento Individual e 
Familiar – PIA e acompanhar a sua execução; coordenar o acompanhamento escolar dos acolhidos; realizar 
visitas e participar de reuniões nas unidades de ensino, articulando informações e favorecendo o ingresso e a 
permanência dos acolhidos na escola; promover encontros com as famílias dos acolhidos, a fim de refletir 
sobre a importância da escola para o desenvolvimento dos seus filhos e dos próprios pais ou responsável; 
orientar a programação de atividades educativas e incentivar o trabalho dos educadores sociais, de acordo 
com a metodologia adotada; mapear a rede de qualificação profissional do Município; encaminhar os 
adolescentes a cursos profissionalizantes e ao mercado de trabalho, em parceria com demais instituições, 
respeitada a legislação vigente que disciplina a matéria; participar do planejamento do curso de formação 
continuada dos educadores sociais e auxiliares de educadores sociais; colaborar com a execução do processo 
de formação continuada dos educadores sociais e auxiliares de educadores sociais, bem como de outros 
atores, ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; discutir e planejar em conjunto com outros atores da rede de serviços e do 
SGD as intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e dos adolescentes e de suas famílias, no 
contexto do PIA; elaborar relatórios técnicos e sistematizados, através de dados estatísticos, das atividades de 
atuação da Pedagogia; projetar e executar pesquisas sobre a realidade educacional dos acolhidos e de suas 
famílias, de modo a subsidiar ações profissionais na sua área de atuação; apoiar a coordenação em assuntos 
relacionados à sua área de atuação, apresentando propostas de ações e de procedimentos a serem adotadas; 
analisar os processos e metodologias inerentes à sua área de atuação, propondo e implantando melhorias para 
maximização dos resultados; apoiar à coordenação no acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 
educadores sociais e os auxiliares de educadores sociais, no âmbito de sua atuação; elaborar 
correspondências e controles, digitar textos e organizar material necessário à rotina de sua área; executar 
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação da Pedagogia. 
 
Porteiro 
Proceder à abertura e fechamento do prédio da instituição onde presta serviço; controlar a entrada e a saída de 
pessoas no prédio onde trabalha; zelar pela boa ordem e limpeza do local de trabalho; desenvolver outras 
atividades a fins. 
 
Professor de Educação Básica - Atendimento Educacional Especializado – Intérprete de Libras 
Estabelecer a intermediação comunicativa entre os usuários de Língua de Sinais – Língua Brasileira de Sinais 
– e os de Língua Oral – Língua Portuguesa – no contexto escolar, traduzindo/interpretando as aulas, com o 
objetivo de assegurar o acesso dos surdos à educação; esclarecer e apoiar os professores no que diz respeito 
à escrita dos surdos, acompanhando os professores, caso necessário e mediante solicitação, na correção das 
avaliações e na leitura dos textos dos alunos; traduzir todas as questões da avaliação – do Português escrito 
para a Língua de Sinais – sem acréscimo de esclarecimentos, adendos, exemplificações ou demais auxílios, 
pois eles, quando necessários, dizem respeito somente ao professor regente; auxiliar os alunos, durante a 
avaliação, no que se refere, exclusivamente, à Língua Portuguesa: significado, estrutura, léxico, contexto; 
redirecionar ao professor os questionamentos, dúvidas, sugestões e observações dos alunos, a respeito das 
aulas, pois ele é a referência no processo de ensino-aprendizagem; esclarecer aos alunos somente as 
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questões pertinentes à língua e ao processo interpretativo, salvo em casos extraordinários em que a instituição 
o incumbir de algum aviso específico aos surdos; buscar, quando necessário, o auxílio do professor regente 
antes, durante e após as aulas, com o objetivo de garantir a qualidade de sua atuação, bem como a qualidade 
do acesso dos surdos à educação; assegurar, para o melhor desempenho de sua função, o tempo hábil 
necessário para integrar todo o contexto textual registrado no quadro negro, antes de o professor expô-lo ou 
discuti-lo; estimular a relação direta entre alunos surdos e professor regente, ou entre alunos surdos e outros 
participantes da comunidade escolar, nunca respondendo por nenhuma das partes; oferecer ao professor 
regente, quando ele solicitar, um feedback do processo de ensino aprendizagem decorrente de sua 
intermediação interpretativa sem, contudo, assumir qualquer tipo de tutoria dos alunos; informar ao professor 
regente as particularidades dos surdos, reconsiderando com ele, sempre que necessário, a adequação da 
forma de exposição dos conteúdos a tais especificidades, com o intuito de garantir a qualidade do acesso dos 
surdos a esses conteúdos escolares; estar presente às reuniões pedagógicas e administrativas, limitando sua 
participação aos seus interesses profissionais, às questões de comunicação e acessibilidade dos surdos, bem 
como àqueles que se referem à sua função interpretativa e educativa; reunir-se com um representante da 
instituição escolar e com os demais intérpretes, sempre que surgir uma questão inusitada e complexa 
relacionada à sua atuação profissional; participar de reuniões com pais e com profissionais de ensino; 
participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando convocado; participar de 
pesquisas na área de educação; participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões 
mediante convocação de superiores; observar e cumprir as determinações do Regimento Escolar e do Estatuto 
do Magistério e outras atividades correlatas. 
 
Professor de Educação Básica – Atendimento Educacional Especializado – Professor Braille 
Transcrever textos para o sistema Braille; assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; fazer 
adaptações gráficas para a apresentação de textos no sistema Braille; utilizar sinais gráficos específicos do 
sistema Braille na substituição de notações do sistema comum; utilizar código de musiografia Braille e 
transcrever músicas; utilizar recursos de informática, compreendendo especialmente a Língua Portuguesa, a 
matemática e outras ciências, considerando a permanente evolução Técnico/Científica que passa a exigir 
sistemática avaliação e modificação dos códigos e simbologias Braille; executar outras tarefas de mesma 
natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; participar de reuniões com pais e 
com profissionais de ensino; participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando 
convocado; participar de pesquisas na área de educação; participar de cursos de capacitação e de 
treinamento, bem como de reuniões mediante convocação de superiores; observar e cumprir as determinações 
do Regimento Escolar e do Estatuto do Magistério e outras atividades correlatas. 
 
Professor de Educação Básica – Atendimento Educacional Especializado – Professor Sala de Recursos 
Elaborar, executar, avaliar e compartilhar com os demais professores regentes e especializados, o Plano de 
AEE do aluno, contemplando a identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas do 
aluno, a definição e a organização das estratégias, serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade, o tipo 
de atendimento conforme as necessidades educacionais específicas do aluno, o cronograma do atendimento e 
a carga horária individual ou em pequenos grupos; programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a 
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e nos demais 
ambientes da escola; produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades 
educacionais específicas dos alunos e os desafios que eles vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos 
e das atividades propostas no currículo; estabelecer a articulação com os professores regentes e 
especializados e com os demais profissionais da escola, visando à disponibilização dos serviços e recursos e o 
desenvolvimento de atividades para a participação e aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; bem 
como as parcerias com áreas intersetoriais; orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos 
pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelos alunos de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua 
autonomia e participação; desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades 
educacionais específicas do aluno: ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras para alunos com surdez; 
ensino da Língua Portuguesa escrita para alunos com surdez; ensino da Comunicação Aumentativa e 
Alternativa – CAA; ensino do sistema Braille, do uso do soroban e das técnicas para a orientação e mobilidade 
para alunos cegos; ensino da informática acessível e do uso dos recursos de Tecnologia Assistiva – TA; ensino 
de atividades de vida autônoma e social; orientação de atividades de enriquecimento curricular para as altas 
habilidades/superdotação e promoção de atividades para o desenvolvimento das funções mentais superiores; 
participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando convocado; participar de 
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pesquisas na área de educação; participar de cursos de capacitação e de treinamento, bem como de reuniões 
mediante convocação de superiores; observar e cumprir as determinações do Regimento Escolar e do Estatuto 
do Magistério; outras atividades correlatas. 
 
Professor de Ensino Fundamental P1 de 1º ao 5º Ano 
Elaborar programas e planos de aula, ministrando-as para as turmas de ensino fundamental - anos iniciais, 
tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança/aluno, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social; ministrar as aulas do 1º até o 5º ano do ensino fundamental, transmitindo aos alunos 
conhecimentos elementares de linguagem, matemática, ciências sociais e ciências naturais, através de 
atividades desenvolvidas a partir de experiências vivenciadas e não-sistematizadas, para ensejar aos 
educados o domínio das habilidades fundamentais ao contato com seus semelhantes e a formação necessária 
ao desenvolvimento de suas potencialidades; relacionar e confeccionar material didático pedagógico do 1º até 
o 5º ano, a ser utilizado em articulação com os responsáveis pela orientação pedagógica, selecionando o 
assunto e determinando a metodologia com base nos objetivos fixados, objetivando, primordialmente, o melhor 
rendimento do ensino; controlar a avaliação do rendimento escolar, de recuperação de alunos e de auto-
aperfeiçoamento; promover pesquisa educacional e de cooperação no âmbito da escola, para aprimoramento 
do processo ensino-aprendizagem e para a participação ativa na vida comunitária da escola; tratar da 
escrituração de diários e de outros papéis de acordo com as normas da Secretaria Municipal de Educação; 
debater, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados, comentando 
as situações-problemas da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de contribuir para a 
fixação adequada de objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; selecionar ou confeccionar o 
material didático a ser utilizado, valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o 
Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o ensino-aprendizado; organizar solenidades comemorativas 
de fatos marcantes da vida brasileira, promovendo concursos, debates, dramatizações ou jogos, para ativar o 
interesse dos alunos para acontecimentos histórico-sociais da pátria; elaborar e aplicar testes, provas e outros 
instrumentos usuais de avaliação, para verificação do aproveitamento dos alunos, baseando-se nas atividades 
desenvolvidas e na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a 
eficácia dos métodos adotados, bem como promover a recuperação dos alunos, quando for o caso; elaborar 
fichas cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e 
desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para 
manterem registros que permitam dar informações ao Serviço de Orientação Pedagógica, com vistas à solução 
dos problemas e tomada de iniciativas; participar no desenvolvimento de atividades de assistência ao 
educando, no que concerne à saúde, à higiene pessoal e coletiva, à merenda escolar, etc.; elaborar programas 
e planos de aula; zelar pelo material didático-pedagógico à sua disposição; promover e cuidar do bom nome da 
unidade escolar bem como no Sistema Escolar como um todo; tratar da escrituração de diários e outros papéis 
de acordo com as normas da Secretaria Municipal de Educação;  participar de reuniões com pais e com 
profissionais de ensino; participar de reuniões e programas de aperfeiçoamento e outros eventos, quando 
convocado; participar de pesquisas na área de educação; participar de cursos de capacitação e de 
treinamento, bem como de reuniões mediante convocação de superiores; observar e cumprir as determinações 
do Regimento Escolar e do Estatuto do Magistério; elaborar e executar tarefas de avaliação de aprendizagem; 
zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância; executar outras tarefas afins 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/Artes 
Executar, no exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos 
seguintes módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 
2: atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
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Professor de Ensino Fundamental P2/Ciências 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/Educação Física 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/Ensino Religioso 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/Geografia 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
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Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/História 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/Inglês 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/Língua Portuguesa 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo; regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: atividade 
extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento escolar, 
recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da 
escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e participação 
ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a Pedagógica 
da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de Avaliação da Rede 
Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas dos alunos, a 
matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de Classe previstos 
no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico Administrativo 
Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da disciplina e da 
administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade Escolar. 
 
Professor de Ensino Fundamental P2/Matemática 
No exercício de atividades educacionais no ensino fundamental de 6º ao 9º ano concomitante dos seguintes 
módulos de trabalho: módulo 1: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; módulo 2: 
atividade extra classe, elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação do rendimento 
escolar, recuperação dos alunos, reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e 
participação ativa na vida comunitária da escola; desenvolver seu trabalho de acordo com o Plano de Curso e a 
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Pedagógica da Unidade Escolar; realizar a Avaliação Contínua de seus alunos, segundo o Sistema de 
Avaliação da Rede Municipal; manter atualizados os Diários de Classe, registrando as frequências e as notas 
dos alunos, a matéria lecionada e o número de aulas previstas e ministradas; participar dos Conselhos de 
Classe previstos no Calendário Escolar, com seu material organizado e atualizado; propor à Equipe Técnico 
Administrativo Pedagógico, medidas que objetivem o aprimoramento dos métodos de ensino, da avaliação, da 
disciplina e da administração; solicitar, sempre que necessário, a cooperação dos órgãos e setores da Unidade 
Escolar. 
 
Professor P1 – Educação Infantil 
Elaborar programas e planos de aula, ministrando-os para as turmas de educação infantil, creche (de 0 até 3 
anos) e pré-escolar (de 4 a 5 anos); bem como atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens 
significativas para os alunos; elaborar programa e planos de trabalho no que for de sua competência; seguir a 
proposta da Unidade Educativa e Regimento Escolar, integrando-se à ação pedagógica, como co-participe na 
elaboração e execução do mesmo; acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos 
alunos, atribuindo-lhes conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de 
aproveitamento, quando solicitado; participar ativamente das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, 
conselhos de classe, cursos de capacitação; realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados; 
participar ativamente do processo de integração da escola – família – comunidade; observar e registrar o 
processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo, com o objetivo de 
acompanhar o processo de aprendizagem; realizar outras atividades correlatas com a função. 

 
Psicólogo (Proteção Social Básica/PSB) 
Acolher e ofertar informações e realizar encaminhamentos às famílias usuárias dos serviços socioassistenciais 
da Proteção Social Básica/PSB; atender e acompanhar o usuário no âmbito urbano e rural do Município; 
mediar os processos grupais do serviço socioeducativo para famílias; realizar o atendimento individualizado e 
as visitas domiciliares às famílias referenciadas nos serviços socioassistenciais da Proteção Social 
Básica/PSB; assessorar os serviços socioeducativos desenvolvidos no território; acompanhar as famílias em 
descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família; mediar grupos de família dos Serviços 
socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB; desenvolver atividades coletivas e comunitárias no território; 
apoiar técnica e continuamente aos profissionais responsáveis pelo(s) serviços(s) de convivência e 
fortalecimento de vínculos no território; acompanhar as famílias encaminhadas pelos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos ofertados no território dos serviços socioassistenciais da Proteção Social 
Básica/PSB; realizar a busca ativa no território de abrangência dos serviços socioassistenciais da Proteção 
Social Básica/PSB e desenvolver projetos que visam prevenir aumento de incidência de situação de risco; 
alimentar o sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma 
coletiva; articular ações que potencializem as boas experiências no território de abrangência; realizar 
encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial; realizar encaminhamento para 
serviços setoriais; participar das reuniões preparatórias ao planejamento municipal; participar de reuniões 
sistemáticas dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica/PSB para o planejamento das ações 
semanais desenvolvidas, para a definição de fluxos, para a instituição de rotina de atendimento e para o 
acolhimento dos usuários, organizando os encaminhamentos, os fluxos de informações com outros setores, os 
procedimentos e as estratégias de respostas às demandas e de fortalecimento das potencialidades do 
território. 
 
Psicólogo (Proteção Social Especial de Alta Complexidade/PSE) 
Elaborar, em conjunto com o coordenador e demais servidores, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento 
Interno do Serviço, no âmbito da sua área de atuação; elaborar, em conjunto com os demais profissionais, o 
Plano de Atendimento Individual e Familiar – PIA; acompanhar a execução do Plano de Atendimento Individual 
e Familiar; realizar o acompanhamento psicossocial das crianças e adolescentes e suas respectivas famílias; 
elaborar relatórios sobre a situação de cada criança e adolescente e encaminhar à autoridade judiciária ou ao 
Ministério Público, no contexto do PIA; preparar a criança / adolescente para o desligamento, em parceria com 
o educador social e o auxiliar de educador social de referência, no contexto do PIA; organizar as informações 
das crianças e dos adolescentes e das respectivas famílias, na forma de prontuário individual; participar do 
planejamento do curso de formação continuada dos educadores sociais e auxiliares de educadores sociais; 
colaborar com a execução do processo de formação continuada dos educadores sociais e auxiliares de 
educadores sociais, bem como de outros atores, ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 20 

 MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e específicas), constam das Leis 
Municipais nº 094/2015, 063/2007 e 047/2004. 

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; discutir e planejar em conjunto 
com outros atores da rede de serviços e do SGD as intervenções necessárias ao acompanhamento das 
crianças e adolescentes e suas famílias, no contexto do PIA; participar de grupos de trabalho e/ou de reuniões 
com a rede de atendimento, 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 à política municipal de 
convivência familiar e comunitária, no âmbito de sua atuação; projetar e executar pesquisas sobre a realidade 
do Serviço de acolhimento para subsidiar ações profissionais na sua área de atuação; apoiar a coordenação 
em assuntos relacionados à sua área de atuação, apresentando propostas de ações e procedimentos a serem 
adotados; analisar os processos e metodologias inerentes a sua área de atuação, propondo e implantando 
melhorias para maximização dos resultados; realizar, quando designado, testes, entrevistas e estudos 
psicológicos nos casos que lhe forem apresentados, no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes; apoiar a coordenação no acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos 
educadores sociais e os auxiliares de educadores sociais, no âmbito de sua atuação; elaborar 
correspondências e controles, digitar textos e organizar material necessário à rotina de sua área; executar 
outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de 
atuação da Psicologia. 
 
Psicólogo (Proteção Social Especial/PSE de Média Complexidade) 
Atendimento individualizado ao usuário dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de 
Média Complexidade; realizar acolhida, escuta qualificada, acompanhamento especializado e oferta de 
informações e orientações; elaborar, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de acompanhamento Individual 
e/ou Familiar, considerando as especificidades e particularidades de cada qual; realizar acompanhamento 
especializado, por meio de atendimentos familiar, individuais e em grupo; realizar visitas domiciliares às 
famílias acompanhadas pelos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE de Média 
Complexidade, quando necessário; realizar encaminhamentos monitorados para a rede socioassistencial, para 
as demais políticas públicas setoriais e para os órgãos de defesa de direito; trabalhar em equipe 
interdisciplinar; alimentar os registros e sistemas de informação sobre das ações desenvolvidas; participar das 
atividades de planejamento, monitoramento e avaliação dos processos de trabalho; participar das atividades de 
capacitação e formação continuada da equipe dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial/PSE 
de Média Complexidade, das reuniões de equipe, dos estudos de casos, e das demais atividades correlatas; 
participar de reuniões para avaliação das ações e dos resultados atingidos e para o planejamento das ações a 
serem desenvolvidas, para a definição de fluxos, para a instituição de rotina de atendimento e para o 
acompanhamento dos usuários; organizar os encaminhamentos, fluxos de informações e procedimentos. 
 
Psicólogo da Educação 
Atuar cordialmente com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios éticos, leis 
e atos normativos do Conselho Profissional; proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de 
comportamento humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas conforme a necessidade e clientela 
atendida; realizar o diagnóstico, orientação e terapia clínica em consonância com as necessidades da 
demanda de atendimento; efetuar o recrutamento, seleção e treinamento de pessoal conforme solicitação 
prévia; participar de aplicação de diretrizes pertinentes à política de recursos humanos da Prefeitura Municipal; 
propor, desenvolver e coordenar programas junto à clientela que atende; executar outras tarefas afins que lhes 
forem atribuídas. 
 
Servente Escolar 
Executar serviços de limpeza interna e externa e, atividades afins, nos prédios escolares; executar a função de 
ajudante nas tarefas realizadas pela secretaria onde estiver subordinado; zelar pela manutenção das 
instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; encarregar-se da abertura e fechamento das dependências 
do órgão; preparar e servir a merenda escolar, controlando quantitativamente e qualitativamente; atender 
telefone e transmitir ligações; executar serviços de copa, cozinha, com atendimento aos servidores e alunos; 
requisitar material necessário aos serviços; relatar as anormalidades verificadas. 
 
Técnico Administrativo 
Executar trabalhos que exijam conhecimento de administração pública, noções de direito administrativo e 
administração pública, conhecimento da sistemática de funcionamento dos órgãos municipais, bem como 
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orientação, sugestões e casos de impedimento ou vaga e outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo chefe do 
executivo. 
 
Técnico em Contabilidade 
Executar a escrituração analítica de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas 
organizando boletins de receita e despesa; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; examinar empenhos 
analisando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos relativos à despesa 
interpretando legislação referente à contabilidade pública; organização, manutenção e orientação do controle 
interno do Executivo; organização, orientação dos sistemas orçamentários, financeiro e patrimonial, com 
emissão de balancetes anuais, anexos e adendos exigidos pela legislação vigente; prestar contas junto ao 
Tribunal de contas, encaminhando balancete mensal à Câmara Municipal e documentos de Receitas e 
Despesas; elaboração de atos que disponham sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ou 
especiais; contestar, quando for preciso, as irregularidades apontadas nos pareceres prévios do Tribunal de 
Contas; exercer enfim, todas as demais atribuições próprias do contador; participar da elaboração do balanço 
geral e todas atividades compatíveis com a sua formação profissional. 
 
Técnico em Contabilidade (Assistência Social) 
Executar a escrituração analítica de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas, 
organizando boletins de receita e despesa; levantar balancetes patrimoniais e financeiros; examinar empenhos, 
analisando a classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos relativos à despesa, 
interpretando legislação referente à contabilidade pública; organizar, manter e orientar o controle interno do 
Executivo; organizar e orientar os sistemas orçamentários, financeiro e patrimonial, com emissão de balancetes 
anuais, anexos e adendos exigidos pela legislação vigente; prestar contas junto ao Tribunal de contas, 
encaminhando o balancete mensal à Câmara Municipal e documentos de Receitas e Despesas; elaborar atos 
que disponham sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; contestar, quando for 
preciso, as irregularidades apontadas nos pareceres prévios do Tribunal de Contas; exercer, enfim, todas as 
demais atribuições próprias do contador e participar da elaboração do balanço geral e de todas as atividades 
compatíveis com a sua formação profissional. 
 
Técnico em Enfermagem (Hospital) 
Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação das atividades de enfermagem, na 
prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na prevenção e no controle sistemático da 
infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a 
assistência de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do idoso, do adulto, da 
mulher, do adolescente, da criança e do recém-nascido, excetuadas as privativas do Enfermeiro; Prestar 
cuidados de enfermagem pré e pós operatórios; Circular em sala de cirurgia e instrumentar; Executar 
atividades de desinfecção e esterilização; Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos plantões; 
Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; Realizar demais 
atividades inerentes à função. 
 
Técnico em Enfermagem (PSF) 
Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis com ênfase nas suas características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas; Identificar os problemas de saúde e situações de risco 
mais comuns aos quais aquela população está exposta; Elaborar, com a participação da comunidade, um 
plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que colocam em risco a saúde; Executar, 
de acordo com a  qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância e de vigilância 
epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a 
criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito; Realizar visitas domiciliares de acordo com o 
planejamento; Resolver os problemas de saúde do nível de atenção básica; Garantir acesso à continuidade do 
tratamento dentro de um sistema de referência e contra-refência para os casos de maios complexidade ou que 
necessitem de internação hospitalar; Prestar assistência integral à população adscrita, respondendo à 
demanda de forma contínua e racionalista; Coordenar, participar de e/ou organizar grupos de educação para a 
saúde; Promovendo ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na 
comunidade para o enfretamento conjunto dos problemas identificados; Fomentar a participação popular, 
discutindo com a comunidade conceitos de cidadania, de direitos à saúde e suas bases legais; Incentivar a 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

Neste Anexo, constam as atribuições sintéticas. As atribuições, na íntegra (sintéticas e específicas), constam das Leis 
Municipais nº 094/2015, 063/2007 e 047/2004. 

formação e/ou participação ativa da comunidade nos conselho locais  de saúde e no conselho Municipal de 
Saúde; Auxiliar na implantação do cartão Nacional de Saúde. 
 
Técnico em Informática 
Auxiliar configurações de sistemas operacionais; instalar, desinstalar e configurar programas (softwares); zelar 
pela integridade das informações em bancos de dados e arquivos; operar e orientar os servidores quanto à 
operação de programas e softwares; proceder a pequenos reparos no hardware; instalar periféricos de 
hardware; orientar e operar sistemas em rede; outras atividades afins. 
 
Turismólogo 
Planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar ações ligadas ao turismo; coordenar e orientar 
trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse turístico, visando ao adequado 
aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua natureza geográfica, histórica, artística e 
cultural, bem como realizar estudos de viabilidade econômica ou técnica; diagnosticar as potencialidades e as 
deficiências para o desenvolvimento do turismo no Município; formular e implantar prognósticos e proposições 
para o desenvolvimento do turismo no Município; criar e implantar roteiros e rotas turísticas; analisar estudos 
relativos e levantamentos socioeconômicos e culturais, na área de turismo ou em outras áreas que tenham 
influência sobre as atividades e serviços de turismo; pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações 
sobre a demanda turística; coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico; identificar, 
desenvolver e operacionalizar formas de divulgação dos produtos turísticos existentes; formular programas e 
projetos que viabilizem a permanência de turistas nos centros receptivos; organizar eventos de âmbito público 
e privado, em diferentes escalas e tipologias; planejar organizar e aplicar programas de qualidade dos produtos 
e empreendimentos turísticos, conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes; emitir laudos e 
pareceres técnicos referentes à capacitação ou não de locais e estabelecimentos voltados ao atendimento do 
turismo receptivo, conforme normas estabelecidas pelos órgãos competentes; coordenar e orientar 
levantamentos, estudos e pesquisas relativamente a instituições, empresas e estabelecimentos privados que 
atendam ao setor turístico; executar outras tarefas afins que lhe forem atribuídas. 
 
Vigia da Educação 
Realizar a ronda periódica, procedendo-se à vigilância de bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal; 
solicitar a presença da Polícia Militar quando for observada alguma movimentação de pessoas suspeitas, no 
local de trabalho; zelar pela segurança do patrimônio da Prefeitura, verificando o fechamento e condições de 
segurança de portas, janelas e demais dependências e vias de acesso do imóvel sob sua responsabilidade; 
zelar pela integridade física e patrimonial dos elementos característicos dos locais designados e confiados à 
sua responsabilidade; contribuir para manutenção e preservação das condições de higiene e limpeza dos 
locais sob sua responsabilidade; atender pessoas e fornecer informações; executar rondas diurnas e noturnas 
nas dependências, verificando condições de segurança de portas, janelas, portões etc.; executar outras tarefas 
afins que lhes sejam designadas. 

 
Januária – MG, 13 de novembro de 2015. 

 
 

Manoel Jorge de Castro 
Prefeito Municipal 
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MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL N.º 1/2015 – ANEXO IV  

PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

Observação: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros que abranjam a matéria indicada para cada cargo. 
 
CARGOS 

• Auxiliar de Serviços Gerais 
• Auxiliar de Serviços Gerais/Coletor de 

Lixo 
 

 
• Coveiro 
• Gari (Distrito do São Joaquim e Pandeiros) 
• Lavadeira/Passadeira 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino Fundamental Incompleto 
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 

LÍNGUA PORTUGUESA 
1. Texto: Leitura, compreensão e interpretação de textos – ler, compreender e interpretar textos que circulam 
normalmente na sociedade. Distinguir as ideias principais e secundárias. Relacionar texto e contexto. Interpretar 
recursos coesivos na construção do texto: uso de preposições, conjunções, pronomes, advérbios, artigos, 
concordância verbal e nominal. 2. Ortografia – emprego de, por exemplo, s, z e x, ch e x, j e g, c e sc. 
Acentuação gráfica: emprego do acento agudo e do acento circunflexo. Dada uma lista de palavras de uso 
frequente, distinguir as que devem ser acentuadas graficamente das que não levam sinal gráfico. Partição 
silábica: noções elementares. 3. Morfologia – prefixos e sufixos: noções elementares. Noções de flexões de 
nomes e de verbos. 4. Vocabulário – sinônimos e antônimos. 5. Sinais de pontuação e seus efeitos 
comunicativos.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ANDRÉ, Hildebrando A. de. Gramática Ilustrada*. Edição atual. São Paulo: Moderna, 2001. CEGALLA, 
Domingos Paschoal. Novíssima gramática da Língua Portuguesa*. 30 ed. São Paulo: Nacional, 1998. 
PROCÓPIO, Mércia Maria Silva; PASSOS, Jane Maria Araújo. Letra, Palavra e Texto – Língua Portuguesa e 
Projetos. V. 3 e 4. São Paulo: Scipione, 2003. CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antonio. Análise, 
Linguagem e Pensamento – alp 4. São Paulo: FTD, 1991.  
* Obs.: Uma dessas ou qualquer outra Gramática da Língua Portuguesa usada nas escolas. 
 
MATEMÁTICA 
1. Sistema de Numeração Decimal: Leitura e escrita de números. Valor posicional. Números pares e números 
ímpares. Antecessor e sucessor. Números ordinais. Ordem crescente e ordem decrescente. 2. Números 
Naturais: Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Propriedades das operações. Situações-
problema envolvendo as operações. 3. Frações e Números Decimais: Representação. Equivalência. 
Comparação. Simplificação. Operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema monetário. 4. 
Medidas: de tempo, de comprimento, de área e de massa. 5. Geometria: Formas Geométricas Planas. 
Triângulos, quadriláteros, círculos e discos. Construção de Figuras Espaciais: poliedros, prismas, pirâmides, 
cilindros, cones, esferas e bolas. Perímetro e área. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Livros didáticos de Matemática para as 4 primeiras séries do Ensino Fundamental. 
 
CARGOS 
• Assistente de Berçário 
• Auxiliar de Serviços Gerais (Saúde) 
• Costureira 
• Auxiliar Cuidador (Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade/PSE) 

• Motorista CNH “D” 
• Motorista CNH “D” (Educação) 
• Motorista CNH “D” (Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social) 

 

 
• Operador de Máquinas Pesadas 
(Retroescavadeira, Motoniveladora/Patrol, Pá 
Carregadeira) 

• Office Boy 
• Porteiro 
• Servente Escolar 
• Vigia da Educação 
 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Ensino Fundamental Completo 
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 
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MUNICÍPIO DE JANUÁRIA – MG 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL N.º 1/2015 – ANEXO IV  

PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova constará de questões de interpretação de texto(s) de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, 
e de diferentes gêneros como, por exemplo, poema, texto jornalístico, propaganda, charge, tirinha, etc. Nessas 
questões, além dos conhecimentos linguísticos gerais e específicos relativos à leitura e interpretação de um 
texto, tais como: apreensão da ideia central ou do objetivo do texto, identificação/análise de informações e/ou 
ideias expressas ou subentendidas, da estrutura ou organização do texto, da articulação das palavras, frases e 
parágrafos (coesão) e das ideias (coerência), das relações intertextuais, ilustrações ou gráficos, recursos 
sintáticos e semânticos, do efeito de sentido de palavras, expressões, ilustrações, também poderão ser 
cobrados os seguintes conteúdos gramaticais, no nível correspondente à 8ª série: divisão silábica, grafia de 
palavras, acentuação gráfica, concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; crase; pontuação; 
classes gramaticais (reconhecimento e flexões); estrutura e formação de palavras; sinônimos, antônimos, 
homônimos e parônimos. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Gramáticas da Língua Portuguesa a que o candidato tenha mais fácil acesso, adaptadas ao Ensino 
Fundamental. Livros didáticos adotados nas escolas de 1.º grau (5.ª a 8.ª séries). 
 
MATEMÁTICA 
Números: números primos, algoritmo da divisão. Sistemas de numeração. Critérios de divisibilidade. Máximo 
divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos 
Numéricos: operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos 
numéricos. Propriedades dessas operações. Médias (aritmética e ponderada). Módulo e suas propriedades. 
Desigualdades, Intervalos. Sistemas de medidas. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades. 
Regra de três simples e composta. Regra de sociedade. Percentagem. Juros simples e compostos. Descontos 
simples e compostos. 4. Funções: gráficos de funções: definição e representação. 5. Função afim: definição, 
valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, gráficos. Equações e inequações do 1.º grau. Sistema de 
equações do 1.º grau. 6. Função quadrática: definição, valor numérico, gráfico, raízes, estudo dos sinais, 
gráficos. Equações e inequações do 2.º grau. Equações biquadradas. 7. Expressões algébricas. Polinômios, 
algoritmos de divisão, produtos notáveis e fatoração. 8. Geometria Plana: curvas. Ângulos. Triângulos e 
quadriláteros. Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas no triângulo retângulo. Trigonometria no 
triângulo retângulo e relações trigonométricas. Círculos e discos. Polígonos regulares e relações métricas. 
Feixes de retas. Áreas e perímetros. 9. Estatística básica: conceitos, coleta de dados, amostra. Gráficos e 
tabelas: interpretação. Distribuição de frequência. Médias, moda e mediana. 10. Probabilidades: espaço 
amostral. Experimentos aleatórios. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BIGODE, Antônio José Lopes. Matemática Hoje é Feita Assim. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: FTD, 2000. IMENES 
& LELLIS. Matemática. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo: Scipione. 1997. Livros didáticos do Ensino Fundamental. 
 
CARGOS 
• Agente Administrativo 
• Agente Comunitário de Saúde 
• Assistente Administrativo (Setor Vigilância Sanitária) 
• Auxiliar Administrativo 
• Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social) 
• Auxiliar de Secretaria 
• Almoxarife 
• Assistente Administrativo 
• Assistente Educacional 
• Auxiliar de Almoxarifado 
• Educador Social (Proteção Social Especial de Alta Complexidade) 
• Fiscal para Serviço de Inspeção Municipal 
• Orientador Social 
 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Médio (conforme o Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa e Matemática 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
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PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a 
ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra 
(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações 
de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com 
conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e 
pressuposições. Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da 
língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: 
acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; 
correção ortográfica. Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de 
palavras: derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e 
verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; 
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, 
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. 
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo: 
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática. 
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA LIMA, Carlos 
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros 
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau). 
 
MATEMÁTICA 
1. Sistemas de numeração. Número primo, algoritmo da divisão. Critérios de divisibilidade; Máximo divisor 
comum (entre números inteiros); Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 2. Conjuntos Numéricos: 
operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos; 
Propriedades dessas operações; Médias (aritmética simples e ponderada). Módulo; Desigualdades; Intervalos; 
Sistemas de medida. 3. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades; Regra de três simples e 
composta; Percentagem; Juros simples. 4. Relações e Funções: relações binárias; Domínio, contradomínio, 
imagem direta de funções; Gráficos de relações; Funções: definição e representação; Funções crescentes, 
decrescentes e periódicas; Função inversa. 5. Funções afins, lineares e quadráticas – propriedades, raízes, 
gráficos. 6. Exponenciais e Logaritmos: funções exponenciais e logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança 
de base; Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. 7. Trigonometria no triângulo retângulo; Funções 
trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente; propriedades e gráficos; Equações trigonométricas. 8. 
Sequências: progressões aritméticas: termo geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades; 
Progressões geométricas: termo geral, relação entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 9. 
Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem; Arranjos, permutações e combinações simples e com 
repetições; Binômio de Newton; Triângulo de Pascal. 10. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com 
matrizes: adição, subtração e multiplicação; Propriedades dessas operações; Sistemas lineares e matrizes; 
Resolução, discussão e interpretação geométrica de sistemas lineares. 11. Geometria Plana: curvas. Ângulos. 
Triângulos e quadriláteros; Igualdade e semelhança de triângulos. Relações métricas nos triângulos. Círculos e 
discos; Polígonos regulares e relações métricas; Feixes de retas; Áreas e perímetros. 12. Geometria Espacial: 
retas e planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos; 
Prismas e pirâmides; Cálculo de áreas e volumes; Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas e volumes; 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL N.º 1/2015 – ANEXO IV  

PROGRAMA DAS PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

Poliedros e relação de Euler. 13. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. Distância 
entre dois pontos; Estudo da equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano); Retas paralelas e 
perpendiculares, feixes de retas; Distância de um ponto a uma reta, áreas de triângulos, circunferências e 
círculos. 14. Números Complexos: módulo, argumento, forma algébrica; Operações com números complexos: 
adição subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 15. Polinômios: conceitos; Adição e multiplicação de 
polinômio; Algoritmos de divisão; Fatoração. Equações polinomiais; Relações entre coeficientes e raízes. Raízes 
reais e complexas; Raízes racionais e polinômios com coeficientes inteiros. 16. Estatística básica: conceito, 
coleta de dados, amostra; Gráficos e tabelas: interpretação. Média (aritmética simples e ponderada), moda e 
mediana; Desvio padrão. 17. Probabilidades: espaço amostral; Experimentos aleatórios; Probabilidades. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
KÁTIA & ROKO. Matemática. V. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 1995. PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. V. 1, 
2, 3, São Paulo. 1995. Livros Didáticos do Ensino Fundamental e Médio. 
 
 
CARGOS 

• Técnico Administrativo 
• Técnico em Contabilidade 
• Técnico em Enfermagem (Hospital) 
• Técnico em Enfermagem (PSF) 
• Técnico em Informática 

 
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Curso Técnico Específico (conforme o Anexo I do Edital) 
PROVAS: Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a 
ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra 
(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações 
de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com 
conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e 
pressuposições. Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da 
língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: 
acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; 
correção ortográfica. Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de 
palavras: derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e 
verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; 
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, 
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. 
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo: 
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática. 
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA LIMA, Carlos 
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros 
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau). 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NÍVEL MÉDIO TÉCNICO) 

 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
Empresas: conceitos, localização e concentração. Administração e organização: conceitos, princípios. Escolas: 
administração científica e teoria clássica, tipos de organização, liderança e organização formal e informal. 
Administração de pessoal: funções gerais, cargo – conceito, desenho de cargo – conceito, descrição de cargo, 
análise de cargo, treinamento e política salarial. Administração de material: conceitos, estrutura organizacional, 
compras, gestão de estoques e armazenamento. O&M: gráficos da organização, O&M na empresa, 
centralização x descentralização. Gestão pela qualidade total: melhoria contínua, Kaizen, qualidade total, 
gerenciamento da qualidade total, técnica de qualidade total. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 1993. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, 
Paulo Renato Campos. Administração de materiais e recursos patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2004. 
MONTANA, Patrick & CHARNOV, Bruce H. Administração – um modo fácil de dominar conceitos básicos. São 
Paulo: Saraiva, 1998. 
 
• TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
1. Contabilidade Pública: Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e de 
lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; Demonstração das 
variações patrimoniais. 2. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo 
orçamentário; Orçamento por programas. 3. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração 
contábil; Dívida ativa. 4. Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. 5. Restos a Pagar. 6. 
Dívida Pública. 7. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. 8. Patrimônio 
Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas 
e passivas. 9. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e 
especificação de recursos. 10. Lei de Responsabilidade Fiscal. 11. Prestação e tomada de contas. 11. Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
AGUILAR, A. M. et al. Planejamento governamental de municípios: plano plurianual, Lei de diretrizes 
orçamentárias e lei orçamentária anual. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. AMORIM, F. A. et al. Lei de 
responsabilidade fiscal para os municípios: uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANDRADE, 
N. A. Contabilidade pública na gestão municipal. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANGÉLICO, J. Contabilidade 
pública. 8 ed. São Paulo: Atlas, 1994.  
CRUZ, Flávio et al. Lei de responsabilidade fiscal comentada: Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000. 
6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. KOHAMA, H. Contabilidade pública: teoria e prática. 10 ed. São Paulo: Atlas, 
2006. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. 
PISCITELLI, R. B. et al. Contabilidade pública: uma abordagem da administração financeira pública. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. SILVA, L. M. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. SLOMSKI, V. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade municipal. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 2003. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. (http://www.cfc.org.br). Lei 
Complementar n.º 101/2000 (atualizada). Lei n.º 4.320/64 (atualizada). Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
(atualizada). 
 
• TÉCNICO EM ENFERMAGEM (HOSPITAL) 
• TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PSF) 
A comunicação nas relações interpessoais em saúde; a Estratégia de Saúde da Família; a Política Nacional de 
Atenção Básica; a Política Nacional de Saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde Assistência Domiciliar e 
visitas domiciliares; conceito de territorialização, microárea e área de abrangência; cuidando de famílias durante 
o ciclo vital; fundamentação básica de enfermagem: prevenção e controle de infecções, sinais vitais, curativos, 
técnicas de esterilização. Diagnóstico comunitário; ética e exercício profissional da enfermagem; noções Básicas 
sobre doenças transmissíveis e não transmissíveis (DST/AIDS, dengue, tuberculose, hanseníase, hepatites, 
diabetes e hipertensão); preparo e Administração de medicamentos/soluções; programa de Assistência à 
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Criança, Adolescente, Mulher, Adulto e Idoso; Programa Nacional de Imunização; Sistemas de Informação da 
Atenção Básica - SIAB; técnicas básicas de enfermagem; vigilância em saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Básica e à Saúde da Família. Disponível em:  http://dtr2004.saude.gov. 
br/dab/atencaobasica.php.VILASBÔAS, A.L.Q.; TEIXEIRA, C.F. Saúde da família e vigilância em saúde: em 
busca da integração das práticas. Revista Brasileira de Saúde da Família, Nº 16, p.63-67. Brasília: Ministério da 
Saúde. Disponível: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/revistas/revista_saude_familia16.pdf. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Cadernos de Atenção Básica – n.º 16, Diabetes Mellitus. Brasília: MS, 2006. Disponível: 
http://dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad16.pdf. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto da Criança e do Adolescente / Ministério da Saúde. 3.ed. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. 96 p. – (Série E. Legislação de Saúde). CONSELHO FEDERAL 
DE ENFERMAGEM. Resolução 311/2007 – Código de ética dos profissionais de enfermagem. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de Artigos e Superficies 
em Estabelecimentos de Saúde. 2.ª ed. Brasília,1994. 50 p. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional 
de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS) Disponível em: Portal da Saúde - www.saude.gov.br- 
vacinação. Cadernos do Aluno: Fundamentos de Enfermagem. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2003. Brasil. Cadernos do Aluno: Saúde do Adulto. Brasília: Ministério da Saúde, Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2003. Brasil. BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência Pré-natal e Puerpério: manual técnico. 3.ª ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Manual de Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. CONSELHO 
REGIONAL DE ENFERMAGEM. Minas Gerais. Legislação e Normas. Coren, n.º 1, set. 2010. BRASIL. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção  Básica. Cadernos de 
Atenção Básica - n.º 15, Hipertensão Arterial sistêmica. Brasília: MS, 2006. BRASIL - SIAB: Manual do Sistema 
de Informação de Atenção Básica/Secretaria de Assistência e Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade: 
Brasília Ministério da Saúde. 3.ª reimpressão, 2000. 98p. 
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
1. Conceitos Fundamentais de Hardware e Software 1.1 Tipos de Computadores. 1.2 Números Binários 
(Sufixos). 1.3 Estrutura dos Micros Padrão PC: Processador (CPU), Memória Principal (RAM, Cache, ROM), 
Memória de Massa (secundária),Tipos de Meios de Armazenamento, Princípios Básicos de Armazenamento de 
Dados (Formatação, Sistema FAT, Particionamento, Boot), Dispositivos de Entrada e Saída (inclusive 
conectores) 1.4 Software: Conceito e Classificação. 2. Microsoft Windows 2000: Características, Principais 
Funções, Programas Acessórios, Instalação e Manutenção do Windows, Instalação de Periféricos no Windows 
(Plug-and-Play ou não), Instalação de Programas no Windows, Requisitos de Sistema, Programas Comerciais, 
Shareware e Freeware, Licenças de Software, Versões e Registro de Software, Configuração (Painel de 
Controle), Gerenciador de Arquivos (Windows Explorer). 3. Utilitários (Softwares para Recuperação de Dados, 
Compactadores, Antivírus, Desfragmentadores de Disco e Softwares de Backup) 3.1 Processador de Texto: 
Barra de menu e barra de ferramentas, edição de texto; formatação em nível de caractere, parágrafo e 
documento; outros recursos: tabelas, estilos, gráficos, desenhos, mala direta, índices, modelos, notas de rodapé 
e figuras. 3.2 Planilha Eletrônica: Barra de menu e barra de ferramentas; Edição e Formatação de 
Pastas/Panilhas/Células; Fórmulas, Funções e Gráficos. 3.3 Software de Apresentação: Barra de menu e barra 
de ferramentas; Edição e Formatação de Slides, Efeitos de Animação e Transição, Botões de Ação, Slide 
Mestre, Importação/Manipulação de Figuras (Cliparts, Autoformas e Organogramas), Modos de Exibição (Slide, 
Estrutura de Tópicos, Classificação de Slides, Anotações e Apresentação de Slides). 4. Banco de Dados: 
Conceitos Básicos e Funcionamento; Barra de menu e barra de ferramentas; Tabelas, Formulários, Consultas e 
Relatórios. 5. Internet: WWW, E-mail, browser (Internet Explorer 5.5 – Barra de Ferramentas/Menu), FTP, HTML, 
Chat, News. 6. Algoritmos, Estrutura de Dados e Linguagem de Programação 6.1 Elementos Fundamentais: 
Tipos Primitivos, Constantes e Variáveis, Expressões Lógicas e Aritméticas, Comandos de Atribuição, 
Comandos de Entrada e Saída, Blocos, Estruturas de Controle (Estrutura Sequencial, Estrutura de Seleção e 
Estrutura de Repetição). 6.2 Estruturas de Dados: Variáveis Compostas Homogêneas (Unidimensionais e 
Multidimensionais), Variáveis Compostas Heterogêneas (Registros, Registro de Conjuntos e Conjunto de 
Registros), Listas Lineares (Definição, Operações, Representações, Listas com descritor e Listas duplamente 
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encadeadas), Pilhas (Definição e Operações) e Filas (Definição e Operações). 6.3 Modularização de algoritmos: 
Módulos (procedimentos e funções), Escopo de variáveis, Passagem de Parâmetros e Recursividade. 6.4 
Classificação de Dados (Métodos de Classificação Interna, Método de Inserção Direta, Método da Bolha e 
Método de Seleção Direta. 6.5 Pesquisa de Dados (Pesquisa Sequencial, Pesquisa Binária e Cálculo de 
Endereço (hashing). Alocação Dinâmica x Alocação Estática. 6.6 Linguagem de Programação: Tipos de Dados, 
Estrutura de um programa, Comandos de Entrada e Saída, Comandos de Seleção, Comandos de Repetição, 
Arrays, Subprogramação: (Functions e Procedures), Records e Arquivos. Processo de Compilação e Execução 
de programas em linguagens estruturadas. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP Internet Programação de Sistemas Distribuídos: HTML, Javascript e Java. 
Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001. GUIMARÃES; LAGE. Introdução à Ciência da Computação. Rio de Janeiro: 
LTC, 1985. MACHADO, F.B.; MAIA, L.P. Introdução à arquitetura de sistemas operacionais. Rio de Janeiro: 
LTC. MEYER, Marilyn et al. Nosso Futuro e o Computador. Porto Alegre: Bookman, 2000. O’BRIEN, J.A. 
Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. São Paulo: Saraiva, 2001. TANENBAUM, 
A.S. Organização estruturada de computadores. Prentice Hall do Brasil, 2000. TANENBAUM, A.S. Sistemas 
operacionais modernos. Guanabara Koogan. TANEBAUM, Andrew S. Organização estruturada de 
computadores. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1992. TANEBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 
São Paulo: Prentice Hall, 2003. FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 
Programação: A construção de Algoritmos e Estruturas de Dados. São Paulo: Makron Books, 2000. TORRES, 
Gabriel. Hardware: Curso Completo. Rio de Janeiro: Axcel Books, 1998. VELLOSO, Paulo et al. Estruturas de 
Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1996. 
 
CARGO 
• Professor de Ensino Fundamental P2/Língua Portuguesa 

 
ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Superior (Conforme consta no Anexo I do Edital) 
PROVAS: Conhecimentos Específicos e Didática 
 
DIDÁTICA 
Conhecimentos Didáticos: 1. O processo de ensino-aprendizagem. 2. Tendências Pedagógicas.  3. 
Planejamento da prática docente na perspectiva de uma escola crítica. 4. Orientações metodológicas na 
perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 5. A relação professor/aluno/conhecimento. 6. A avaliação 
do processo ensino-aprendizagem. 7. A interdisciplinaridade e o trabalho com projetos no cotidiano das escolas. 
8. Saberes necessários à prática educativa na perspectiva da escola inclusiva. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL. MEC – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96. BRASIL. BRASIL. MEC – 
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1.ª a 4.ª séries. 
Brasília: SEF/MEC, 1997. v. 1 a 10. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n.º 8.069/90. BRASIL. 
MEC – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Resolução CEB/CNE n.º 02/2001. 
BRASIL. Saberes e práticas da inclusão. Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais. 
Brasília. MEC/SEESP, 2005. CANDAU, Vera. Rumo a uma nova Didática. Petrópolis: Vozes, 2001. COLL, 
César. Aprendizagem escolar e construção de conhecimento, Porto Alegre, Armed, 1994.  FREIRE, P. 
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. HOFFMANN, 
Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001. LERNER, DELIA – Ler e 
Escrever na Escola: o real , o possível e o necessário. Porto Alegre, Artmed. 2002. LIBÂNEO, José C. Didática. 
São Paulo: Cortez, 1994. LUCKESI, C. Cipriano. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1991. TEBEROSKY, 
Ana et alii. Compreensão de leitura: a língua como procedimento. trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 
2003. VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/LÍNGUA PORTUGUESA  
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 1.1. Modalidade básica: descrição, narração, dissertação. 
1.2. Fatores de textualidade: Coerência e coesão; Intertextualidade; Progressão temática. 1.3. Relação entre: 
ideia principal/ideias secundárias; ideias explícitas/ideias implícitas; autor/texto/leitor; inferências contextuais 
linguísticas e extralinguísticas. 1.4. Figuras de linguagem. 1.5. Funções de linguagem. 2. Língua Falada e 
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Língua Escrita: usos culto e coloquial. 3. Estudo da Língua. 3.1. Sintaxe: Frase/Oração/Período; Concordância 
verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Crase. 3.2. Morfologia: Estrutura e formação de palavras; 
morfemas; afixos; processos de formação de palavras; classes gramaticais (identificação, classificação e 
emprego). 3.3. Fonética – fonologia: Fonemas (vogais, consoantes e semivogais); Encontro Vocálico; Encontros 
consonantais e dígrafos. 3.4. Pontuação: normas de pontuação, seus efeitos semânticos e comunicativos. 3.5. 
Ortografia: Correção ortográfica; Acentuação gráfica; Divisão silábica. 3.6. Semântica: Denotação/Conotação; 
Polissemia; Sinonímia; Antonímia; Homonímia; Paronímia. 3.7. Habilidade de  produção textual. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Tereza Cochar. Texto e Interação: uma proposta de produção textual 
a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2000. CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do 
Português Contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret. 
Leitura: inferências e contexto sociocultural. Belo Horizonte: Imprensa Universitária – UFMG, 1991. FIORIN, 
José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: Leitura e Redação. São Paulo: Ática, 1986. 
GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em Prosa Moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1986. 
KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 1991. SAVIOLI, Francisco Platão. Gramática 
em 44 Lições. São Paulo: Ática.  
 
CARGOS 
 
• Advogado 
• Assistente Social  
• Contador 
• Educador Físico (Proteção Social Básica) 
• Enfermeiro Obstetra 
• Enfermeiro Saúde Mental 
• Enfermeiro – PSF 
• Engenheiro Civil 
• Especialista de Educação/Orientador 
Educacional 

• Especialista de Educação/Supervisor 
Pedagógico 

• Farmacêutico 
• Fonoaudiólogo da Educação 
• Inspetor Escolar 
• Médico Psiquiátrico 
• Médico – PSF 
• Médico Veterinário 
• Nutricionista 
• Pedagogo  
• Professor de Educação Básica – 
Atendimento Educacional Especializado – 
Intérprete de Libras 
 

• Professor de Educação Básica – Atendimento 
Educacional Especializado – Professor Braille 

• Professor de Educação Básica – Atendimento 
Educacional Especializado – Professor Sala de 
Recursos 

• Professor de Ensino Fundamental P1 de 1º ao 5º 
Ano 

• Professor de Ensino Fundamental P2/Artes 
• Professor de Ensino Fundamental P2/Ciências 
• Professor de Ensino Fundamental P2/Educação 
Física 

• Professor de Ensino Fundamental P2/ Ensino 
Religioso 

• Professor de Ensino Fundamental P2/Geografia 
• Professor de Ensino Fundamental P2/História 
• Professor de Ensino Fundamental P2/Inglês 
• Professor de Ensino Fundamental P2/Matemática 
• Professor P1 – Educação Infantil 
• Psicólogo (Proteção Social) 
• Psicólogo da Educação 
• Turismólogo 

ESCOLARIDADE EXIGIDA: Nível Superior (Conforme consta do Anexo I do Edital) 
PROVAS: Conhecimentos Específicos e Língua Portuguesa 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (Para todos os cargos de nível superior) 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de natureza diversa: descritivo, narrativo, dissertativo, e de 
diferentes gêneros, como, por exemplo, crônica, notícia, reportagem, editorial, artigo de opinião, texto 
argumentativo, informativo, normativo, charge, propaganda, ensaio, etc. As questões de texto verificarão as 
seguintes habilidades: identificar informações no texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; relacionar uma informação do texto com outras 
informações pressupostas pelo contexto; analisar a pertinência de uma informação do texto em função da 
estratégia argumentativa do autor; depreender de uma afirmação explícita outra afirmação implícita; identificar a 
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ideia central de um texto; estabelecer relações entre ideia principal e ideias secundárias; inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático e/ou a estrutura morfológica da palavra 
(radical, afixos e flexões); relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com informações 
de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; relacionar informações constantes do texto com 
conhecimentos prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, valores implícitos e 
pressuposições. Habilidade de produção textual. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da 
língua. As questões de gramática serão baseadas em texto(s) e abordarão os seguintes conteúdos: Fonética: 
acento tônico, sílaba, sílaba tônica; ortoépia e prosódia. Ortografia: divisão silábica; acentuação gráfica; 
correção ortográfica. Morfologia: estrutura dos vocábulos: elementos mórficos; processos de formação de 
palavras: derivação, composição e outros processos; classes de palavras: classificação, flexões nominais e 
verbais, emprego. Sintaxe: teoria geral da frase e sua análise: frase, oração, período, funções sintáticas; 
concordância verbal e nominal; regência nominal e verbal, crase; colocação de pronomes: próclise, mesóclise, 
ênclise (em relação a um ou a mais de um verbo). Semântica: antônimos, sinônimos, homônimos e parônimos. 
Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Pontuação: emprego dos sinais de pontuação. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABAURRE, Maria Luíza; PONTARA, Marcela Nogueira. Coleção base: português – volume único. São Paulo: 
Moderna. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Nacional. 
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática. 
INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione. ROCHA LIMA, Carlos 
Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.  
Observação: Para o conteúdo gramatical, a bibliografia indicada serve como sugestão, podendo o candidato 
recorrer a outras gramáticas que lhe forem mais acessíveis. O candidato poderá recorrer também a livros 
didáticos adotados nas escolas de Ensino Médio (2.º grau). 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

• ADVOGADO 
DIREITO CONSTITUCIONAL – A Constituição da República Federativa, de 5 de outubro de 1988. Princípios 
fundamentais: fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e princípios norteadores das relações 
internacionais. Direitos e garantias fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos; Direitos sociais; 
Nacionalidade; Direitos políticos; Dos partidos políticos. Da organização do Estado: Organização política 
administrativa; A União; Os Estados; O Município; O Distrito Federal e Territórios. Da Administração Pública: 
Disposições gerais e princípios, servidores públicos civis e militares; Da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária; Da tributação e do orçamento; Do sistema tributário nacional: princípios gerais; Das limitações do 
poder de tributar, Impostos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios; Da repartição das 
receitas tributárias; Das finanças públicas. DIREITO ADMINISTRATIVO – Administração Pública: 
Características; Modo de atuação; Regime Jurídico; Poderes e deveres do Administrador Público; Uso e o abuso 
do poder. Princípios básicos da administração. Personalidade jurídica do Estado: Órgão e agentes públicos; 
Competência. Poderes Administrativos: Poder vinculado; Poder discricionário; Poder hierárquico; Poder 
disciplinar; Poder regulamentar; Poder de polícia. Atos Administrativos: Conceito e requisitos; Atributos; 
Classificação; Espécies; Anulação e revogação. Organização Administrativa: Administração direta e indireta; 
Centralização e descentralização. Licitações. Contratos Administrativos. Domínio público: Conceito e 
classificação dos bens públicos; Administração, utilização e alienação de bens públicos; imprescritibilidade; 
impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos; Aquisição de bens pela administração pública; 
Responsabilidade civil da administração pública. Controle da administração, Tipos e formas de controle, 
responsabilidade fiscal, controle administrativo, controle legislativo e judiciário. DIREITO CIVIL – Teoria Geral do 
Direito Civil: Eficácia da lei no tempo; Eficácia da lei no espaço. Personalidade e capacidade; Das pessoas 
jurídicas. Dos bens públicos. Dos fatores Jurídicos: do ato Jurídico; do negócio Jurídico; modalidades do ato e 
negócio Jurídico; do erro; do dolo; da coação; da lesão; da simulação; da fraude contra credores. Da prescrição; 
Da decadência. Obrigações: Fontes das obrigações; Elementos da obrigação; Efeitos da obrigação; Obrigações 
e suas classificações: obrigação de dar, fazer e não fazer; obrigações divisíveis e indivisíveis; obrigações 
alternativas, obrigações objetivamente múltiplas; obrigações subjetivamente múltiplas; obrigações solidárias. Do 
adimplemento e extinção das obrigações. Do inadimplemento das obrigações. Das várias espécies de contratos. 
Da responsabilidade civil. Da posse em geral, classificação, aquisição, perda, efeitos da posse, interditos 
possessórios. Da propriedade: aquisição e perda da propriedade móvel e imóvel. Dos direitos de vizinhança. 
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Código de Processo Civil. Do processo de conhecimento. Do processo de 
execução. Do processo cautelar. Dos procedimentos especiais. DIREITO PENAL: Dos crimes contra a 
administração pública. DIREITO TRIBUTÁRIO – Sistema Tributário Nacional: competência e limitações; Dos 
impostos, das taxas, da contribuição de melhoria e das contribuições sociais. Distribuições de receitas 
tributárias: disposições gerais; Dos fundos de participação dos Estados e dos Municípios. Da obrigação 
tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária. Crédito tributário: disposições gerais, 
constituição, suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, Garantias e privilégios do crédito tributário. 
Fiscalização. Dívida Ativa. Certidões Negativas. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – Lei complementar n. 
101, de 4 de maio de 2000. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ANDRADE FILHO, E. O. Direito penal tributário. São Paulo: Atlas, 2004. BALEEIRO, A. Direito tributário 
brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005. BONAVIDES, P. Curso de direito constitucional. 15 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. Código Civil Brasileiro (Lei. n o. 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Código de Processo Civil. 
Código Penal. Código Tributário Nacional. COELHO, S. C. N. Curso de direito tributário brasileiro 7. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2004. DA SILVA. J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 
2004. TEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil Vol. I, II, III. Rio de Janeiro: Forense. 
MACHADO, H. B. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2004. MEIRELLES. E. L., Direito 
administrativo brasileiro. 29 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. MELO. C. A. B., Curso de Direito Administrativo. 17 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. MONTEIRO, W. B. Curso de Direito Civil. Vol. 1, 3, 4, 5. São Paulo: Saraiva. 
MOREIRA. J. C. B. O Novo Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense. PEREIRA. C. M. S. Instituições 
do Direito Civil. Vol. I, II, III, IV. Rio de Janeiro: Forense. PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. São Paulo: 
Atlas, 2004. RODRIGUES, S. Curso de Direito Civil. Vol. 1, 2, 3, 4, 5. São Paulo: Saraiva. SANTOS. M. A. 
Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense. 
 
• ASSISTENTE SOCIAL 
Questão social. Análise e fundamentação das relações sociais no âmbito das Instituições. A Instituição e as 
Organizações Sociais. Políticas Sociais: Relação Estado/Sociedade. Contexto atual e o neoliberalismo. Direitos 
sociais, legislação e mecanismos de acesso – interfaces com segmentos específicos – infância e juventude, 
família, idosos, mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores. Políticas, diretrizes, ações e desafios na área 
da família, da criança e do adolescente: Políticas de Seguridade e Previdência Social. Políticas da Assistência 
Social Brasileira, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde Brasileira, Sistema Único de 
Saúde (SUS) e agências reguladoras. Política Nacional do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
A defesa de direitos da criança e do adolescente. O trabalho em redes: esfera pública, conselhos de direito.  
Intersetorialidade e interdisciplinaridade.  Gestão Social. Planejamento Social.  Metodologias de pesquisa social. 
Processos de trabalho no Serviço Social e seus fundamentos teórico-metodológicos, técnico-operativos e ético-
políticos. Processos de trabalho e instrumentalidade no Serviço Social. Níveis, áreas e limites de atuação do 
profissional de Serviço Social. Abordagens grupais e individuais.  Estratégias, instrumentos e técnicas de 
intervenção. Ética profissional. Legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – (Lei n.º 8.742/1993). Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Política Nacional de Assistência Social. Brasília: Secretaria Nacional de Assistência Social, 
2004.  Lei n.º 12.435, 06/07/2011. Altera a Lei n.º 8.742, de 7/12/1993, que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  Lei n.º 8.069, de 13/07/1990. Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), atualizado com a Lei n.º 12.010, de 3/8/2009, Lei n.º 12.594, de 18/01/2012. 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, 2006. Lei Orgânica da Saúde (Lei 
8.080/1990).  Lei n.º 8.142, de 28/12/1990. Lei n.º 8.662 de 07/06/1993 – Código de Ética Profissional do 
Assistente Social. Edição atualizada, 2011. BARROCO SILVA, Maria Lúcia. Ética – Fundamentos Sócio-
históricos. 3.ª  ed. São Paulo, Cortez, 2010.  CARVALHO, R. e IAMAMOTO, M. Relações sociais e Serviço 
Social no Brasil. Cortez, 2001. CFESS – Conselho Federal de Serviço Social (org.). O Estudo Social em 
Perícias, CFESS. Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Saúde. Série Trabalho e 
Projeto Profissional nas Políticas Sociais [online]. Brasília: CFESS, 2010. CFESS/ABEPSS. Serviço Social: 
Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. Unidade I: p. 15 a 86; Unidade 
II: p. 125 a 163; Unidade IV: p. 341 a 410; e Unidade V: p. 481 a 552. FALEIROS, Vicente de Paula – 
Estratégias em Serviço Social – 5.ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. GUERRA. Y. A instrumentalidade do Serviço 
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Social. São Paulo: Cortez, 1995. IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho 
e formação profissional. São Paulo: Cortez Editora, 1999. IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo 
de Capital Fetiche. Capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007.  MONNERAT, Giselle 
Lavinas and SOUZA, Rosimary Gonçalves de. Da Seguridade Social à intersetorialidade: reflexões sobre a 
integração das políticas sociais no Brasil. Rev. katálysis [online]. 2011, vol.14. MOTTA, Ana Elizabete et al 
(orgs.). Serviço Social e Saúde. Formação e Trabalho Profissional [online]. ABEPSS e OPAS, julho/2006. 
NETTO, Paulo José. Ditadura e serviço social. 8.ª ed. São Paulo. 2005. YAZBEZ, M. C. Classes Subalternas e 
Assistência Social. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
CONTADOR 
1. Contabilidade Pública: Conceitos gerais; Campo de aplicação; Regimes contábeis; Técnicas de registro e de 
lançamentos contábeis; Plano de contas; Balanço orçamentário, financeiro e patrimonial; Demonstração das 
variações patrimoniais. 2. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios; Ciclo 
orçamentário; Orçamento por programas. 3. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração 
contábil; Dívida ativa. 4. Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. 5. Restos a Pagar. 6. 
Dívida Pública. 7. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos adiantamentos. 8. Patrimônio 
Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas; Variações patrimoniais; Variações ativas 
e passivas. 9. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e 
especificação de recursos. 10. Fundos. 11. Lei de Responsabilidade Fiscal, Portaria n.º 577/08 da Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN. Lei Federal n.º 10.028/2000. 12. Prestação e tomada de contas. 13. Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público. 14. Portaria do Ministério do Orçamento e Gestão  n.º 
42, de 14 de abril de 1999; Portaria Interministerial n.º 163, de 4 de maio de 2001, do Secretário do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda e do Secretario de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento 
Orçamento e Gestão. Portaria n.º 564, de 27 de outubro de 2004, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 
Manuais de Receita Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
AGUILAR, A. M. et al. Planejamento governamental de municípios: plano plurianual, Lei de diretrizes 
orçamentárias e lei orçamentária anual. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008. AMORIM, F. A. et al. Lei de 
responsabilidade fiscal para os municípios: uma abordagem prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANDRADE, 
N. A. Contabilidade pública na gestão municipal. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2007. ANGÉLICO, J. Contabilidade 
pública. 8 ed. São Paulo: Atlas, 1994. CRUZ, Flávio et al. Lei de responsabilidade fiscal comentada: Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009. KOHAMA, H. Contabilidade pública: 
teoria e prática. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2006. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato administrativo. 14 
ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. PISCITELLI, R. B. et al. Contabilidade pública: uma abordagem da 
administração financeira pública. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. SILVA, L. M. Contabilidade governamental: um 
enfoque administrativo. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2004. SLOMSKI, V. Manual de contabilidade pública: um 
enfoque na contabilidade municipal. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003. Normas brasileiras de contabilidade aplicadas 
ao setor público. (http://www.cfc.org.br). Lei Complementar nº 101/2000 (atualizada). Lei nº 4.320/64 
(atualizada). Lei nº 8.666/93 e suas alterações (atualizada). Lei Federal nº 10.028/2000 (atualizada). Portaria n.º 
577/08 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Portaria do Ministério do Orçamento e Gestão nº 42, de 14 de 
abril de 1999. Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, do Secretário do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda e do Secretario de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão. Portaria nº 564, de 27 de outubro de 2004, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Manuais de 
Receita Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
EDUCADOR FÍSICO (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) 
Políticas públicas em educação física. Política nacional de promoção da saúde. Práticas corporais: benefícios e 
riscos. Educação física e saúde. Fisiologia do exercício. Avaliação e prescrição de exercícios físicos. 
Epidemiologia da atividade física. Aprendizagem e desenvolvimento motor: conceitos básicos envolvidos no 
planejamento das habilidades motoras a serem trabalhadas. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Política nacional de promoção da saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília, 2006. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/ 
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pdf/pactovolume7.pdf. GEIS, Pilar Ponte. Atividade física e saúde na terceira idade: teoria e prática. Porto 
Alegre: Artmed, 2003. MAGILL. R. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. São Paulo: Edgar Bluche, 
1984. MARCELINO, Nelson C. (Org.). Lazer e esporte: políticas públicas. Campinas: Autores Associados, 2001. 
McARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício – Energia, nutrição e desempenho humano. 
4. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1998. NAHAS, Markus V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: 
conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 4. ed. Londrina: Midiograf, 2006. BRASIL. Constituição 
Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da 
Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 
1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário 
Oficial da União, 31 dez. 1990. 
 
ENFERMEIRO OBSTETRA 
Vigilância Epidemiológica e Sanitária; Planejamento e Gestão em Saúde; Assistência Integral ao Recém-
Nascido; Assistência Integral à Criança; Assistência Integral à Saúde da Mulher; Ética/Bioética e Deontologia em 
Enfermagem; Administração aplicada a Enfermagem; Sistematização da Assistência em Enfermagem e 
Processo de Enfermagem; Biossegurança: Prevenção e controle de infecção hospitalar; Fundamentos de 
Enfermagem; Sistema Único de Saúde (SUS); Políticas de saúde voltadas para a saúde da mulher no período 
sexual e reprodutivo; Anatomia e Fisiologia do Sistema Reprodutor Feminino; Fisiologia do Ciclo menstrual e 
Climatério; Alterações e adaptações do organismo materno no período gestacional; Assistência de enfermagem 
ao pré-natal de baixo risco; Assistência de enfermagem ao exame citopatológico; Doenças Sexualmente 
transmissíveis; Gestação patológica: Incompetência Istmo-Cervical, diabetes gestacional, síndromes 
hipertensivas na gestação, cardiopatia na gestação, distúrbios do líquido amniótico, ruptura prematura das 
membranas e infecções; Assistência de enfermagem ao trabalho de parto e parto; Manejo de enfermagem no 
Aleitamento materno e nas principais dificuldades; Planejamento familiar e Métodos contraceptivos; Puerpério 
Normal e Patológico; Hemorragias no período gestacional; Câncer genital feminino; Câncer de mama; Câncer 
de colo uterino. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BARROS, Sônia Maria Oliveira de (Org.). Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo: Manole, 2006. 
Brasil. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem Disponível em: www.portalcofen.gov.br. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Grupo de Trabalho em Humanização do Parto e Nascimento. Cadernos HumanizaSUS: 
atenção hospitalar. Brasília: MS, 2012. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: 
Método Canguru/ Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011. 204 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais 
Técnicos). BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Cadernos de Atenção 
Básica: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama; n.13 Série A. Normas e Manuais Técnicos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 132p.: Il. BRASIL.Ministério da Saúde. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e 
humanizada – manual técnico/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. FREITAS, Fernando et al. Rotinas em 
obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. FUJIMORI, Elizabeth; OHARA, Conceição Vieira da Silva (Org.). 
Enfermagem e a saúde da criança na atenção básica. Barueri: Manole, 2009. Kimura AF; Bueno M; Belli, MAJ. 
Manual de Assistência em Enfermagem neonatal. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2009. Baruei São 
Paulo, Ed. Manole, 2013. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à saúde. Departamento de Ações 
Programáticas. Estratégicas. Atenção à Saúde do Recém- Nascimento. Guia para os Profissionais de Saúde. 2ª 
ed. Vol 1, Brasília, DF, 2012. NEME, B. Obstetrícia Básica. 3 ed. São Paulo: Sarvier, 2005. Resolução COFEN - 
339/2008. Enfermeiro Obstetra nos Centros de Parto Normal e/ou Casas de Parto.Brasília, 2008. Resolução 
COFEN - 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do 
Processo de Enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de 
enfermagem, e da outras providências. Brasília,2009. Resolução COFEN - 339/20. RICCI, Susan Scott. 
Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Guanabara Koogan.Rio de Janeiro. 2008. Tamezm RN. 
Enfermagem na UTI neonatal: assistência ao recém-nascido de alto risco. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. Tannure, MC. SAE: Sistematização da Assistência de Enfermagem: Guia Prático. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. 
Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 
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[com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. 
Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990. 
 
ENFERMEIRO SAÚDE MENTAL 
Saúde mental no Brasil. Reforma psiquiátrica e reorganização da atenção em saúde mental. Políticas de saúde 
mental. Legislação em saúde mental; Processo saúde-doença mental; Psicopatologia; neuroses, psicoses; 
Enfermagem psiquiátrica; Assistência de enfermagem ao portador de sofrimento mental; Assistência de 
enfermagem nas dependências químicas; Oficinas em saúde mental; A família do portador de sofrimento 
mental; Reabilitação psicossocial do portador de sofrimento mental. Legislação do SUS – Sistema Único de 
Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Legislação em saúde mental: 1990-2004 – 5. ed. 
Ampl. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: <bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/legislacao_ 
mental.pdf>. DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. DESVIAT, M. A reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999. GONÇALVES, S. S. P. M.; 
TAVARES, C. M. M. Atuação do enfermeiro na atenção ao usuário de álcool e outras drogas nos serviços extra-
hospitalares. Esc Anna Nery Rev. Enferm, v. 11, n. 4, p. 586-92, dez. 2007. Disponível em: 
<bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online>. GUERRA, A.M.C. Oficinas em saúde mental: percurso de 
uma história, fundamentos de uma prática. In: COSTA, C. M.; FIGUEIREDO, A.C. (Orgs). Oficinas terapêuticas 
em saúde mental: sujeito, produção e cidadania. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2004, 2008. p. 23-58, 89. 
LOYOLA, C. Notas sobre o cuidar em enfermagem psiquiátrica. In: CAVALCANTI, M.T.; FIGUEIREDO A.C; 
LEIBING, A.(Orgs) Por uma psiquiatria inquieta. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2008. MINAS GERAIS. 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Atenção em saúde mental. Saúde em casa. Linha Guia. 1. ed. 
Belo Horizonte, 2006. Disponível: www.saude.mg.gov.br/publicacoes/linha-guia/linhas-guia. RIBEIRO, R.C.F. 
Oficinas e redes sociais na reabilitação psicossocial. In: COSTA, C. M.; FIGUEIREDO, A.C. (Orgs). Oficinas 
terapêuticas em saúde mental: sujeito, produção e cidadania. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2004, 2008. 
p. 105-16. SARACENO, B. Libertando identidades: da reabilitação psicossocial à cidadania possível. Rio de 
Janeiro: Te Corá, 2001. STEFANELLI, M. C; FUKUDA, I. M. K.; ARANTES, E. C. A. Enfermagem psiquiátrica em 
suas dimensões assistenciais. Barueri: Manole, 2008. (Série Enfermagem). TENÓRIO, F. A reforma psiquiátrica 
brasileira, da década de 1980 aos dias atuais: história e conceito. História, Ciências, Saúde, Manguinhos, v. 9, n. 
1: p. 25-59, jan./abr. 2002. Disponível em: <www.scielo.br/pdf/hcsm/v9n1/a03v9n1.pdf>. BRASIL. Constituição 
Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da 
Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 
1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário 
Oficial da União, 31 dez. 1990. 
 
ENFERMEIRO – PSF 
Semiologia e Semiotécnica: exame físico; técnicas de enfermagem; preparo e administração de 
medicações/soluções.Processo de enfermagem. Bioética. Aspectos éticos e legais da prática de 
enfermagem.Legislação de enfermagem, ética profissional e direitos do paciente e de sua família. Enfermagem 
Médico-cirúrgica: Assistência de Enfermagem no pré, trans e pós-operatório. Assistência de enfermagem aos 
clientes adulto e idoso. Enfermagem Materno-infantil: Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à criança 
hospitalizados (clínico e cirúrgico). Ações de prevenção e controle das infecções. Medidas preventivas de 
acidentes. Implementação de plano de educação à saúde. Enfermagem em Saúde Pública. Vigilância 
Epidemiológica. Doenças Transmissíveis/Imunização. Vigilância Sanitária.DST/AIDS. Enfermagem em Saúde 
Mental. Ações de enfermagem na Atenção Básica: Diabetes, Hipertensão Arterial, Prevenção de Câncer de 
Mama e Cérvico-Uterino. Políticas de Saúde e o Sistema Único de Saúde. A Estratégia Saúde da Família: 
concepção, desenvolvimento e sua implantação. A Reforma Sanitária. A Reforma Psiquiátrica. Protocolos 
estabelecidos nos programas do Ministério da Saúde. Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 200. BRASIL. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 
1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras providências. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde - Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
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dá outras providências.  1990. In: Manual Gestor SUS. Rio de Janeiro: Lidador, 1997. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Manual de Enfermagem. 2001. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Norma de Vacinação. 3. ed. 
Brasília: Ministério da Saúde – Fundação Nacional de Saúde, 2001. BRASIL. Portaria n.º 198/GM/MS de 13 de 
fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do Sistema 
Único de Saúde  para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. 
COFEN. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 1993. COFEN. Lei do Exercício Profissional de 
Enfermagem. 1993. DUCAN, Bruce B. et al. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção Primária. 
Porto Alegre: Editora Artes Médicas, 1997. Guia de Vigilância Epidemiológica – Ministério da Saúde/Fundação 
Nacional de Saúde. Brasília, agosto/2002. Guia de Vigilância Epidemiológica – Ministério da Saúde / Fundação 
Nacional de Saúde – Brasília, agosto/2002. Legislação Estadual – Lei n.º 11.802, de 18 de janeiro de 1995. 
Dispõe sobre a promoção de saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental; determina a 
implantação de ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção 
progressiva destes; regulamenta as internações, especialmente a involuntária e dá outras providências. 
Legislação Federal – Lei n.º 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília – DF. 
MENDES, Eugênio Vilaça. (Org.). Distrito Sanitário: o processo social de mudança nas práticas sanitárias do 
Sistema Único de Saúde. 3. ed. São Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec – Abrasco, 1995. MENDES, Eugênio Vilaça. 
Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: Editora Hucitec, 1996. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n.º 2.616, de 
12 de maio de 1998. Brasília: DOU, 13/05/98. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Processamento de artigos e superfícies 
em estabelecimentos de saúde. Brasília/DF, 1994. PINHEIRO. R, MATTOS R. A. (Orgs.). Os sentidos da 
integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: Abrasco, 2001. ROUQUAYROL, M Z; Almeida 
Filho, N. Epidemiologia e Saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: Medsi 2003. SMELTZER S, BARE B. Brunner & 
Suddarth: tratado de enfermagem medico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2002. 9. ed. 
STARFIELD B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidade de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. VERONESI, R e FOCACIA, R. – Tratado de Doenças Infecciosas. São 
Paulo/Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Ateneu, 1997.  Site www.funasa.gov.com.br/publicacoes. 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Materiais de Construção: Componentes de alvenaria – tijolos cerâmicos e blocos vazados. Concreto armado – 
dosagem, amassamento, lançamento e cura. Argamassas para revestimento – chapisco, reboco e emboço. Aço 
para concreto armado – tipos de aço e classificação. Tecnologia das edificações: estudos preliminares; 
levantamento topográfico do terreno; anteprojetos e projetos; canteiro de obras; alvenarias de vedação e 
alvenarias estruturais; formas para concreto armado; sistema de formas de madeira; cobertura das edificações; 
telhados cerâmicos – suporte e telhas. PLANEJAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: Engenharia de 
custos, orçamento, composição de custos unitários, parciais e totais, levantamento de quantidades, 
especificação de materiais e serviços, contratação de obras e serviços, planejamento de tempo. Abastecimento 
de água: Demanda e consumo de água. Estimativa de vazões. Adutoras. Estações elevatórias. Princípios do 
tratamento de água. Esgotamento sanitário: Sistemas estáticos para a disposição de esgotos. Rede coletora. 
Princípios do tratamento de esgotos. Drenagem pluvial: Estimativa de contribuições. Galerias e canais. Limpeza 
pública: Estimativa de contribuições; coleta de resíduos sólidos domiciliares; compostagem; aterro sanitário e 
controlado. Instalações hidráulico-sanitárias: projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria; 
projeto e dimensionamento de instalações prediais de esgotos sanitários; projeto e dimensionamento de 
instalações prediais de águas pluviais; projeto e dimensionamento de instalações prediais de combate a 
incêndio. Resistência dos materiais: Tensões, deformações, propriedades mecânicas dos materiais, torção, 
flexão, cisalhamento, linha elástica, flambagem, critérios de resistência. Concreto Armado: Materiais, normas, 
solicitações normais, flexão normal simples, cisalhamento, controle da fissuração, aderência, lajes maciças e 
nervuradas, punção, torção, deformações na flexão, pilares. Teoria das Estruturas: Morfologia das estruturas, 
carregamentos, idealização. Estruturas isostáticas planas e espaciais. Estudo de cabos. Princípio dos Trabalhos 
Virtuais. Cálculo de deslocamentos em estruturas isostáticas: método da carga unitária. Análise de estruturas 
estaticamente indeterminadas: método das forças. Análise de estruturas cinematicamente indeterminadas: 
método dos deslocamentos, processo de Cross. Métodos de energia: teoremas de Castigliano, teoremas de 
Crotti-Engesser, método de Rayleigh-Ritz. Geotecnia: Mecânica dos solos, fundações, estruturas de contenção. 
SISTEMA VIÁRIO: noções básicas de projetos de topografia, geométrico e de terraplenagem; Pavimentação de 
vias: tipos devias, dimensionamento de pavimentos, tipos de materiais. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
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CREDER, H. Instalações Elétricas. 14 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2002. AZEVEDO 
NETTO, J. M. Manual de hidráulica. 8 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2003.  MACINTYRE, A. J. Instalações 
Hidráulicas – Prediais e Industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010. GRAZIANO, F. P. Projetos e Execução de 
Estruturas de concreto armado. São Paulo: Em Nome da Rosa, 2006. GALVÃO Jr, A. C; PHILIPPI Jr., A Gestão 
do Saneamento Básico – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Col. Ambiental. São Paulo: Manole, 
2011. BARROS, R. M., Tratado sobre Resíduos Sólidos – Gestão, Uso e Sustentabilidade. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2012. NUVOLARI, A; TELLES, D. A; RIBEIRO, J.R.; MIYASHITA, N.J.; RODRIGUES, R. B; 
ARAUJO, R; MARTINELLI, A. Esgoto Sanitário: Coleta, Transporte, Tratamento e Reúso Agrícola. São Paulo: 
Edgar Blucher, 2011. RICHTER, Carlos A. Água: Métodos e Tecnologia de Tratamento. São Paulo: Edgar 
Blucher, 2009. IANO, J.; ALLEN, E. Fundamentos da Engenharia de Edificações. 5 ed. Porto Alegre; Bookman. 
2013. BERNARDES, Maurício Moreira e Silva. Planejamento e Controle da Produção para Empresas de 
Construção Civil. Rio de Janeiro: LTC, 2003. LIMMER, C. V. Planejamento, Orçamento e Controle de Projetos e 
Obras. Rio de Janeiro: LTC, 1997. SILVA, M. B. Manual de BDI. São Paulo: Edgard Blücher, PINI, 2007. 
ANTAS, Paulo M.; GONÇALO, Eluísio; LOPES, Luiz A. S.; VIEIRA, Álvaro. Estradas: Projeto Geométrico e de 
Terraplenagem. 1 ed. São Paulo: Interciência, 2010. BALBO, José Tadeu. Pavimentação Asfáltica: materiais, 
projeto e restauração. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. PORTUGAL, Licínio da Silva. Estudo de polos 
geradores de tráfego. São Paulo: Edgard Blucher, 2003. SILVA, P. F. A. Manual de Patologia e Manutenção de 
Pavimentos. 2 ed. São Paulo: Pini, 2008. NEVILLE, A. M.; BROOKS, J.J. Tecnologia do Concreto. 2 ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. ALONSO, Urbano R.. Dimensionamento de Fundações Profundas. São Paulo: Edgard 
Blücher. DUARTE, Fábio. Planejamento urbano. 1 ed. Curitiba, PR: IBPEX, 2007. BARTHOLOMEU, D. B. 
Logística Ambiental de Resíduos Sólidos. 1 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011. DAS, B. M. Fundamentos de 
Engenharia Geotécnica. 7.ª Ed. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2011. BAUER, F. L. A. Materiais de 
Construção. v. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 1994. CRAIG, R.F. - Mecânica dos Solos. São Paulo: LTC Editora, 
2007. JORDÃO, E. P. & PESSOA, C. A., Tratamento de Esgoto Doméstico. Rio de Janeiro: ABES, 1995. VON 
SPERLING, M. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias – Introdução à qualidade das águas e 
ao tratamento de esgotos, v. 1. Minas Gerais: ABES, 1995. CANHOLI, ALUÍSIO – Drenagem Urbana e Controle 
de Enchentes. Editora Oficina de Textos, 304 p. 2005. RICHTER, C. A.; NETO, J. M. A. Tratamento de Água – 
Tecnologia Atualizada. São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda, 1991. SENADO FEDERAL. Código de Trânsito 
Brasileiro. 486 p. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2002. SENÇO, W. Manual de 
Técnicas de Pavimentação. v I e II. 2 ed. São Paulo: Editora Pini, 2001. 
 
• ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO/ORIENTADOR EDUCACIONAL 
• ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO 
• INSPETOR ESCOLAR 
• PEDAGOGO (PROTEÇÃO SOCIAL)  
Os candidatos deverão demonstrar conhecimento das diferentes fases do desenvolvimento humano e suas 
peculiaridades em relação ao processo educativo; da elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto 
Político-Pedagógico; do Regimento Escolar e dos diversos documentos que compõem, obrigatoriamente, o 
arquivo escolar; de medidas a serem adotadas para melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, do 
adequado exercício da cidadania; de formas para aplicar as metodologias de ensino das diferentes linguagens – 
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Física e Artes –, na perspectiva dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais; da legislação básica do ensino e das formas de organização da escola    
como instituição pertencente a um sistema oficial de ensino; dos princípios da gestão democrática da escola 
pública; da organização, coordenação, acompanhamento e avaliação dos processos educativos; dos fatores que 
interferem no processo ensino-aprendizagem e de alternativas de superação das dificuldades encontradas; de 
alternativas para superação de exclusões sociais, culturais, étnico-raciais, econômicas e outras que dificultam a 
edificação da escola inclusiva. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL, MEC – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96. BRASIL, MEC – Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Lei n.º 8.069/90. BRASIL, MEC – Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 
Curriculares Nacionais: 1.ª a 4.ª séries. Brasília: SEF/MEC, 1997. v. 1 a 10. BRASIL, MEC – Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL, MEC – Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos – Resolução n.º CEB/CNE 01/2000. BRASIL, MEC 
– Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Resolução CEB/CNE n.º 02/2001. 
CURY, Carlos R. J. Legislação Educacional Brasileira. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. FERREIRA, Naura S. C. 
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(org.). Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação. São Paulo: Cortez, 2002. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 
1996. LIBÂNEO, José C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da 
Escola Pública. São Paulo: Editora Ática, 2003. RONCA, P. A. A prova operatória. São Paulo: Instituto Esplan, 
1991. VEIGA, Ilma Passos A. (org.). Repensando a Didática, Campinas/SP: Papirus, 2006. ZABALLA, Antoni. A 
prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Araned, 1998. 
 
FARMACÊUTICO 
Análises bioquímicas do sangue, da urina e outros meios biológicos. Biossegurança. Análises hematológicas de 
rotina laboratorial, hemograma, orientação interpretativa dos resultados. Estudos das anemias e leucemias. 
Principais reações sorológicas na rotina de imunologia clínica: fixação do complemento, soroaglutinação, 
hemaglutinação, neutralização, precipitação, imunofluorescência e ensaios imunoenzimáticos, técnicas e 
métodos de diagnóstico. Métodos para isolamento e identificação dos principais agentes causadores de 
infecções, a partir de diversos materiais biológicos, dando ênfase aos agentes bacterianos. Estudo dos 
protozoários e helmintos: diagnóstico, colheita e conservação do material biológico, preparo de reativos e 
corantes. Métodos específicos que permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários intestinais, teciduais e 
sanguíneos e helmintos. Exame físico-químico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina. Controle de 
qualidade em análises clínicas. Introdução ao estudo da Farmacologia. Estudo dos processos de absorção, 
distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos. Vias de administração. Estudo da concentração 
plasmática dos fármacos. Biodisponibilidade e bioequivalênica. Fatores fisiológicos e patológicos que afetam a 
resposta farmacológica. Interação medicamentosa. Assistência e Atenção Farmacêuticas: atuais conceitos e a 
realidade brasileira. Farmacoepidemiologia: os indicadores de prescrição da OMS. Código de ética 
farmacêutica. Organograma da categoria farmacêutica e entidades profissionais. Regulamentos, resoluções e 
recomendações do Conselho Federal de Farmácia. Portarias do Ministério da Saúde à área farmacêutica. 
Legislação sanitária.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia Celular e Molecular.  4 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 
2002. BARTOLO, A.T.; CUNHA, B. C. A. Assistência Farmacêutica. Lei n.º 5991/73, anotada e comentada. São 
Paulo: Atheneu, 1989. CARLINI, A. E. Medicamentos, drogas e saúde. São Paulo: Hucitec, 1995. DE CARLI, G. 
A. Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório para o diagnóstico das parasitoses 
humanas. São Paulo: Atheneu, 2001.  DEFFUNE, E., MACHADO, P.E.A.. Normas de biossegurança para as 
áreas hospitalar e laboratorial - Parte I. News Lab, 1995. Vol. 13, p. 32-4. DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica 
com correlações clínicas. 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. FAILACE, R. Hemograma: manual de 
interpretação. Porto Alegre: Artes Médicas,1995. HARDMAN, J. G.; GOODMAN, L. S. & GILMAN, A. As Bases 
Farmacológicas da Terapêutica. 9.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana, 1996. HOFFBRAND, A.V.; 
PETTIT, J.E. Hematologia clínica ilustrada. São Paulo: Manole, 1991. JAWETZ, E., BROOKS, G., MELNICK,J., 
BUTEL, J., ADELBERG, E., ORNSTON, N. Microbiologia médica. 18.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. KANOUN, P. Manual de exames de laboratório. São Paulo: Atheneu, 1990. LIMA, A. O. SOARES, J.B.; 
GRECO, J.B.; GALIZZI, J.; CANÇADO, J.R. Métodos de Laboratório aplicados à clínica: técnica e interpretação. 
6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1985. MINS, C. et al. Microbiologia médica. 2.ed. São Paulo: Manole, 
2000. MOURA, R.A. A; WADA, C.S.; PURCHIO, A.; ALMEIDA, T.C. Técnicas de laboratório. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 1987. NEVES, D. P. Parasitologia humana. 10.ed. São Paulo: Atheneu, 2000. 428 p. RANG, 
H.P. & DALE, M.M. Farmacologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. RANG, H.P. & DALE, M.M. 
Farmacologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. STRASINGER, S.K. Uroanálise e fluidos 
biológicos. 3.ed. São Paulo: Premier, 1995. VALLADA, E.P. Manual de técnicas hematológicas. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 1999. www.anvisa.gov.br. www.cff.org.br. www.crfmg.org.br. ZANINI, A. C. & OGA, S. Farmacologia 
Aplicada. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 1994. ZUBIOLI, A. Profissão: Farmacêutico. E agora? Curitiba: Lovise, 
1992. 
 
FONOAUDIÓLOGO DA EDUCAÇÃO 
Linguagem – Linguagem oral e escrita. Fundamentos da Linguística. Atuação relacionada às lesões cerebrais. 
Atuação relacionada à terceira idade. Voz – Anatomia e fisiologia do aparelho fonador. Distúrbio da voz. 
Fisiologia das técnicas vocais. Voz e disfonia nos ciclos de vida. Promoção de saúde, qualidade de vida e voz. 
Motricidade Orofacial – Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático. Desenvolvimento das estruturas e 
funções orofaciais. Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial. Disfunções da articulação 
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temporomandibular e dor orofacial, Estética facial, paralisia facial, queimaduras, câncer de boca, fissuras lábio-
palatinas. Alterações de fala músculo esqueléticas. Audição – Anatomia, fisiologia e desenvolvimento da 
audição. Avaliação e diagnóstico audiológico. Avaliação e diagnóstico audiológico. Deficiência da audição, 
reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo. Reabilitação e implante coclear. Reabilitação vestibular. 
Triagem auditiva neonatal. Perda auditiva induzida por ruído. Disfagia - Anatomia da cavidade oral, orofaringe, 
hipofaringe, laringe e esôfago. Fisiologia da deglutição. Avaliação nas disfagia e tratamento das disfagias.  
Disfagias neurogênicas. Disfagias mecânicas/oncológicas. Disfagias em portadores de doenças 
neuromusculares. Disfagia psicogênica. Fonoaudiologia Educacional – Políticas públicas federais na 
educação – Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais. Políticas de atendimento 
educacional especializado. Aquisição da leitura, escrita e alfabetização. Transtornos de aprendizagem e outros 
distúrbios relacionados à aprendizagem. Atuação fonoaudiológica na educação. Saúde Coletiva – Diretrizes e 
Princípios do Sistema Único de Saúde. Bases teóricas, conceituais e operacionais das políticas públicas e na 
saúde coletiva. Planejamento e gestão em saúde. Bases teóricas, conceituais e operacionais dos modelos 
tecnoassistenciais em saúde. Ações de promoção e educação. Ações de prevenção e reabilitação. Educação 
em saúde. Legislação – Resolução CFFa 305/2004. Resolução CNE/CES 5/2002; Lei Federal 6.965/81. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
ALTMANN, EBC. Fissuras Labiopalatinas. São Paulo: Pró-Fono, 1994.  BEHLAU, M (org). O Livro do 
Especialista. Ed. Revinter, vol. I, 2001 e vol II, 2005. BRITTO, AATBO (Org). Livro de Fonoaudiologia. São José 
dos Campos: Pulso; 2005. FURKIN, AM; SANTINI, CS. Disfagias Orofaríngeas. São Paulo: Pró-Fono, 1996. 
CARVALHO, RMM. Fonoaudiologia: informação para formação - Procedimentos em audiologia. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2003. FERNANDES, FDM; MENDES, BCA; NAVAS, ALPGP. Tratado de Fonoaudiologia 2ª 
ed. São Paulo: Roca, 2009. MARCHESAN, IQ. Fundamentos em Fonoaudiologia: Aspectos Clínicos da 
Motricidade Oral. 2ª ed. Revisada e Ampliada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. MARCHESAN, IQ; 
SILVA, HJ; TOMÉ, MC. (Org.) Tratado das Especialidades em Fonoaudiologia. São Paulo: Guanabara Koogan, 
2014. NORTHERN, J; DOWNS, M. Audição na Infância. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. PINHO, 
SMR. Fundamentos em Fonoaudiologia: Tratando os Distúrbios da Voz; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1998. ZORZI, JL. Intervenção Fonoaudiológica nas Alterações da Linguagem Infantil. São Paulo: Revinter, 2002.  
ZORZI, JL. Aprendizagem e Distúrbios da Linguagem. São Paulo: Artmed, 2003. As legislações citadas no 
Programa poderão ser encontradas no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia. 
 
MÉDICO PSIQUIÁTRICO 
Transtornos mentais orgânicos: agudos e crônicos; Neuroses; Esquizofrenias; Deficiências mentais; Demências; 
Depressão, Emergência em psiquiatria; Transtornos psiquiátricos associados ao uso de substâncias psicoativas. 
Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
KAPLAN, H. I., Sadock, B.I. Compêndio de Psiquiatria, Artes Médicas, 1997. LOUZÃ, Mário R. Thelma da Motta, 
Yuan – Pang Wang, Hélio Elkis. Psiquiatria Básica. BRASIL. Constituição Federal. Artigos 196, 197, 198, 199 e 
200. BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Lei Orgânica da Saúde. Brasília: Diário Oficial da União, 
20 set. 1990 [com redação dada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999 (Diário Oficial da União, 24 set. 
1999)]. BRASIL. Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Brasília: Diário Oficial da União, 31 dez. 1990. 
 
MÉDICO – PSF 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde 2. Promoção e 
proteção à saúde da criança, da mulher do adolescente, do adulto e idoso 3. Identificação das fases evolutivas e 
assistência aos transtornos adaptativos da infância, adolescência, do adulto e da velhice, 4. Assistência à 
gestação normal, identificando os diferentes tipos de risco 5. Assistência ao parto e puerpério normais 6. 
Diagnóstico e tratamento das afecções mais prevalentes do ciclo gravídico-puerperal 7. Cuidados ao recém 
nascido normal e condução da puericultura 8. Tratamento das afecções mais freqüentes na infância, na 
adolescência,na idade adulta e na velhice 9. Reconhecimento e primeiros cuidados às afecções graves e 
urgentes 10. Interpretação de exames complementares de apoio diagnóstico na atividade clínica diária 11. 
Orientação dos distúrbios psicológicos mais comuns na prática ambulatorial 12. Diagnóstico das patologia 
cirúrgicas mais freqüentes e encaminhamentos necessários 13. Orientação pré e pós-operatória das 
intervenções cirúrgicas mais simples 14. Técnicas e cuidados relativos às cirurgias ambulatoriais mais simples 
15.  Diagnóstico dos problemas mais freqüentes de saúde ocupacional 16. Conhecimento sobre o ciclo vital, a 
estrutura e a dinâmica familiar. 17. Reconhecimento e abordagem das crises familiares, evolutivas e não 
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evolutivas, das disfunções familiares no âmbito da Medicina de Família e Comunidade 18. Conhecimento e 
utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo 19. Promoção de ações de educação em saúde e ações 
em parceria com a comunidade 20. Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particularizando 
grupos mais vulneráveis 21. Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar 22. 
Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares 23. Gerenciamento de serviços de 
saúde 24.  Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde 25. Organização de 
arquivo médico 26. Montagem, orientação e avaliação de sistema de referência e contra-referência 27. Atuação 
intersetorial nos vários níveis de atenção à saúde 28. Estudos de prevalência de morbi-mortalidade e de 
indicadores de saúde na população sob sua responsabilidade 29. Estudos de demanda e de aspectos 
específicos da unidade, visando a sua adequação à clientela 30. Conhecimento das novas tecnologias na 
assistência de atenção no âmbito da medicina geral,da família e da comunidade, baseadas no paradigma bio-
psico-social 31. Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade 32. Orientação e 
implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação continuada para a equipe de saúde. 
Legislação do SUS – Sistema Único de Saúde. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
STARFIELD, Bárbara. Atenção Primária, equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços-tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p. BRASIL. Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Lei n.º 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde, 1990. In: Manual Gestor SUS. Rio de Janeiro: 
Lidador, 1997. CARVALHO, Guido Ivan; SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde: Comentários à Lei Orgânica 
da Saúde (Leis 8.080/90 e 8.142/90). 3. ed. Campinas, Ed. Unicamp, 2001. CREMESC. Manual de Orientação 
Ética e Disciplinar. VI, 2.ª ed., Florianópolis: CRM-SC, 2000. [Inclui o Código de Ética Médica do CFM. 
Disponível no Portal CFM e em http://www.portalmedico.org.br/Regional/crmsc/manual/sumário.htm] DUNCAN, 
Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas clínicas em atenção primária. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2004. MeWHINNEY. A Texbook of Family Medicine, 2. ed., Oxford. Oxford University Press, 1997. 448p. 
RAKEL, R. E. Textbook of famili practice. Philadelphia, W B Saunders Co, 2001. – Part I – Principles of Family 
Practice. ROQUAYROL, Maria Zélia & ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia  Saúde. 6. ed. Rio de 
Janeiro, Medsi, 2003. VAUGHAN, J. P.; MARROW, R. H. Epidemiologia para os Municípios: manual para 
gerenciamento dos distritos sanitários. Tradução: Carlos Dora, Iná dos Santos Hallal, César Gomes Victoria. 3. 
ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. Tradução de: Manual of epidemiology for district health management. WONCA. 
A Definição Européia de Medicina Geral e Familiar: Justin Allen et al., WONCA, 2002. [disponível na página da 
SBMFC na Internet: www.sbmfc.org.br - traduzido para o português]. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Epidemiologia: Introdução; O método epidemiológico; Epidemiologia descritiva. Epidemiologia analítica. Noções 
de demografia e estimativas de populações; Componentes ecológicos das doenças transmissíveis; inter-
relações agente-hospedeiro-ambiente; Fontes de infecção. Mecanismos de transmissão. O processo epidêmico; 
Programa de combate às doenças; Modelos de estudos epidemiológicos das zoonoses; Epidemiologia das 
doenças transmitidas por veículo comum. Doenças bacterianas: introdução; Gênese e desenvolvimento das 
doenças infecciosas bacterianas: estreptococcias, estafilococcias, mamites, bruceloses, corinebacterioses, 
tuberculoses, campilobacterioses, salmoneloses, colibaciloses, carbúnculo sintomático, leptospirose, botulismo. 
Doenças por vírus, clamídias e micoplasmas: introdução; Aspectos imunológicos e desenvolvimento das 
doenças: raiva, febre aftosa, varíolas, leucose bovina, clamidioses, anaplasmoses, peste suína clássica. 
Doenças Parasitárias e Micóticas: Introdução; Parasitoses do trato intestinal e outros órgãos abdominais; 
Dictiocaulose e metastrongilose; Babesioses; Eimerioses; Tricomonoses; Tripanossomíases; Leishmanioses; 
Toxoplasmoses; Ectoparasitoses; Micoses. Saneamento: A água e sua importância higiênica; Aspectos 
qualitativos e quantitativos das fontes de abastecimento. Epidemiologia das doenças de veiculação hídrica. 
Aspectos sanitários da construção de poços rasos. Exame bacteriológico da água. Tratamento da água 
destinada aos animais domésticos. Solo e sua significação higiênica. Ar e sua significação higiênica. Destino de 
resíduos orgânicas no meio rural. Desinfetantes e métodos de desinfecção. Controle de roedores. Produção e 
controle de produtos biológicos: introdução; Vacinas e antígenos usados no Brasil. Planificação em saúde 
animal: Legislação sanitária. Planificação em saúde animal. Tecnologia de leite e produtos derivados: 
introdução; Leite, conceito, classificação, composição e propriedades organolépticas. Fatores de variação na 
composição do leite e derivados.Valor nutritivo do leite. Leites anormais. Tipos de leite de consumo. Produção 
higiênica do leite. Métodos de conservação e tratamento do leite. Limpeza e desinfecção na indústria de 
laticínios. Princípios de tecnologia dos produtos derivados do leite. Inspeção de leite e produtos derivados: 
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introdução: Flora normal e contaminante. Utilização de microorganismo na industrialização do leite. Doenças 
transmissíveis ao homem pelo consumo do leite e derivados. Famílias lactobacteriáceas e enterobacteriáceas: 
características e propriedades culturais. Leveduras no leite e derivados. Microbiologia e inspeção sanitária do 
leite de consumo – Leites A, B e C. Microbiologia e inspeção de creme e da manteiga. Microbiologia e inspeção 
dos queijos. Inspeção de carnes e produtos derivados: introdução: Animais de abate. Objetivos e técnicas de 
inspeção. Exigências regulamentares nas edificações e instalações de matadouros, frigoríficos e outros. 
Inspeção ante mortem, processos de matanças, exigências regulamentares. Inspeção post mortem, linha de 
inspeção e cuidados higiênicos. Parasitoses e infecções dos animais de abate, transmissíveis ao homem pela 
ingestão de carne. Contaminação microbiana das carnes. Identificação e inspeção das carnes anormais, de 
conservadores, de produtos gordurosos e conservas enlatadas e embutidos. Tecnologia de carnes e produtos 
derivados: introdução. Estabelecimentos industriais de carnes e produtos derivados. Edificações, instalações e 
regulamentação. Abastecimento de água. Matadouro frigorífico: operações básicas. Aproveitamento da carcaça. 
Processamento da carcaça. Inspeção sanitária de aves, ovos, pescado e mel. Aves: Alterações e 
regulamentação da inspeção. Ovos e mel: Classificação e inspeção. Pescado: Características. Regulamentação 
da inspeção. Legislação: Defesa sanitária animal. Fiscalização da indústria, do comércio, da utilização, e 
transporte de produto de uso veterinário.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
CORREA, Walter Mauricio; CELIA Nogueira Mauricio Correa. Enfermidades infecciosas dos mamíferos 
domésticos. 2. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 1992. CORREA, OUTUBRINO. Doenças parasitárias dos animais 
domésticos. 4. ed. Porto Alegre: Sulina. FORATTINI, Osvaldo Paulo. Ecologia, epidemiologia e sociedade. São 
Paulo: EDUSP: Artes Medicas, 1992. ROUQUAYROL, Maria Zelia. Epidemiologia & Saúde. Fortaleza: Funifor, 
1983. SPREER, Edgar. Lactologia industrial; leche, preparacion y elaboracion, maquinas y aparatos, produtos 
lacteos. Zaragoza: Acribia, 1975. FERREIRA, A. Jacinto; FERREIRA, Carlos. Doenças Infectocontagiosas dos 
Animais Domésticos, 4. ed. Lisboa: Fundação Caloust Gulbenkian, 1990. MAYR, Anthon; GUERREIRO, Milton 
G. Virologia Veterinária, 3. ed, Livraria Sulina Editora, 1988. ROJAS, R. Armijo. Epidemiologia Básica, 
Intermédica Editora. DAKER, Alberto. A água na Agricultura, 2.º Volume - Editora Freitas Bastos, 1970. ACHA, 
Pedro N.; Szyfres, B. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales, 2. ed., 
Washington: OPS/OMS, 1986. DIKSTRA, R.R. Higiene Animal Y Prevencion de Enfermidads, LABOR S.A, 
1970. LERCHE, Martin. Inspeccion Veterinária de la leche. ZARAGOZA, Acriba, 1969. SPREER, E. Lactologia 
industrial. ZARAGOZA, Acriba, 1975. BARTELS, H. Inspeccion Veterinaria de la carne. ZARAGOZA, Acriba, 
1971. FRAZIER, W. C. Microbiologia de los alimentos. ZARAGOZA, Acriba, 1962. BRASIL/M. A./SDSA. 
Desinfetantes em Saúde Animal, Brasília, 1987. ALMEIDA Filho, N; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à 
epidemiologia moderna. 2. ed.- Ed. Coopmed, 1992. ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD. El 
control de las enfermedades transmisibles en el hombre. 14. ed. Washington, D. C. Informe oficial de la 
Asociacion Americana de la Salud Publica, 1987. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Regulamento da inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal, aprovado pelo Decreto 3.0691 de 29/03/52 e alterado pelos 
Decretos 1.255 de 25/6/62, 1.236 de 2/9/94, 1.812 de 8/2/96 e 2244 de 4/6/97 – Brasília. DF; MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Instrução Normativa n.º 51/2002-Brasília-DF. 
 
NUTRICIONISTA 
Alimentação, nutrição e saúde; necessidades dietéticas recomendadas e dieta adequada para todas as fases do 
ciclo da vida (nutrição na gravidez e lactação, na infância, na adolescência, na idade adulta e para o idoso); 
avaliação nutricional; indicadores de avaliação nutricional do crescimento; distúrbios do crescimento; indicadores 
do estado nutricional de coletividades; educação nutricional de coletividades; planejamento de cardápios; 
controle de qualidade dos alimentos; controle higiênico-sanitário dos alimentos; toxi-infecção alimentar; 
microrganismos e alimentos; nutrição e saúde pública; princípios de epidemiologia; epidemiologia aplicada à 
nutrição. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABERC. Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. 2. ed. São Paulo, 
2000. ACCIOLY, E.; SAUNDERS, C.; LACERDA, E.M. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. Cultura Médica, 
2002. OLIVEIRA, Dutra de J. E.; MARCHINI, J. S. Ciências Nutricionais. São Paulo: Sarvier, 2000. EUCLYDES, 
M. P. Nutrição do lactente: bases científicas para uma alimentação adequada. Viçosa, 2000. MAHAN,L.K.; 
ESCOTT-STUMP, S. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 10. ed. ORNELLAS, L. H. Técnica Dietética: seleção e 
preparo de alimentos. 7. ed. São Paulo: Atheneu, 2001. ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia 
Moderna. 2. ed. Belo Horizonte: Coopmed, Abrasco, 1992. TEIXEIRA, S.; MILET, Z.; CARVALHO, J; 
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BISCONTINI, T.T.M. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. Ed. Atheneu, 2000, 219 p. 
VASCONCELOS, F. A. G. Avaliação Nutricional de Coletividades. UFSC, Santa Catarina, 1993. 
 
• PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 
• PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – 

PROFESSOR BRAILLE 
• PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – 

PROFESSOR SALA DE RECURSOS 
• PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P1 DE 1º AO 5º ANO 
• PROFESSOR P1 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
Conhecimentos Didáticos: 1. O processo de ensino-aprendizagem. 2. Tendências Pedagógicas.  3. 
Planejamento da prática docente na perspectiva de uma escola crítica. 4. Orientações metodológicas na 
perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 5. A relação professor/aluno/conhecimento. 6. A avaliação 
do processo ensino-aprendizagem. 7. A interdisciplinaridade e o trabalho com projetos no cotidiano das escolas. 
8. Saberes necessários à prática educativa na perspectiva da escola inclusiva. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BRASIL. MEC – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9.394/96. BRASIL. BRASIL. MEC – 
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 1.ª a 4.ª séries. 
Brasília: SEF/MEC, 1997. v. 1 a 10. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n.º 8.069/90. BRASIL. 
MEC – Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Resolução CEB/CNE n.º 02/2001. 
BRASIL. Saberes e práticas da inclusão. Avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais. 
Brasília. MEC/SEESP, 2005. CANDAU, Vera. Rumo a uma nova Didática. Petrópolis: Vozes, 2001. COLL, 
César. Aprendizagem escolar e construção de conhecimento, Porto Alegre, Armed, 1994.  FREIRE, P. 
Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. HOFFMANN, 
Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001. LERNER, DELIA – Ler e 
Escrever na Escola: o real , o possível e o necessário. Porto Alegre, Artmed. 2002. LIBÂNEO, José C. Didática. 
São Paulo: Cortez, 1994. LUCKESI, C. Cipriano. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1991. TEBEROSKY, 
Ana et alii. Compreensão de leitura: a língua como procedimento. trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 
2003. VYGOTSKY, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/ARTES 
O programa é básico para professores de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro e refere-se ao ensino de Arte 
na Educação Básica. Ressalta-se que não há mais a polivalência, mas sim o professor especialista em uma 
linguagem artística que deve ter conhecimentos básicos das outras, pois assim poderá elaborar atividades 
integradas com professores de outras linguagens artísticas ou com colaboradores da comunidade. Supõe-se 
que os profissionais a serem contratados saberão investir em sua área de conhecimento artístico específico, 
construindo a cada dia mais saberes e competências.  Aspectos conceituais do ensino da arte; Arte como 
expressão; Arte como linguagem e arte como área de conhecimento. 2. Concepções metodológicas do ensino 
da arte. 3. Objetivos do ensino da arte. 4. Contextualização, reflexão e fazer artístico. 5. História da arte: 
movimentos artísticos, originalidade e continuidade. 6. Elementos formais das Artes Visuais, da Dança, da 
Música e do Teatro. 7. Educação artística e educação estética. 8. A construção do conhecimento em arte. 9. 
Arte-educação. 10. PCN – Artes. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BARBOSA, Ana Mae. Teoria e prática da Educação Artística. São Paulo: Cultrix,1990/95. BARBOSA, Ana Mae. 
Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/ARTE,1998. Brasil. Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: MEC. 
1997 a 1999. CAMPBELL, L.; DICKINSON, d. Ensino e aprendizagem por meio das inteligências múltiplas. 2. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. FERRAZ, Maria Heloísa C. de T e Fusari, Maria F.R. Arte na Educação escolar. 
São Paulo: Cortez, 1992. FUSARI, Maria F.R e Ferraz, Maria Heloísa C. de T. Metodologia do ensino da Arte. 
São Paulo: Cortez, 1993. MARTINS, M; Picosque, G; Guerra, M. T. Didática de ensino de arte – A língua do 
mundo: poetizar, fruir e conhecer arte. São Paulo: FTD, 1998. PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências 
para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. PIMENTEL, Lúcia Gouvêa. (org. ) Som, Gesto, Forma e Cor: 
dimensões da Arte e seu ensino. Belo Horizonte: C/ARTE, 1996. REIS, Sandra L. de Freitas. Educação Artística: 
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Introdução à História da Arte. 2. ed. Belo Horizonte; Editora UFMG, 1993. ZABALA, Antoni. A prática educativa: 
como ensinar. Porto Alegre: Artmed,1998. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/CIÊNCIAS 
O candidato deverá mostrar domínio da linguagem científica e capacidade crítica na solução de problemas, 
aplicar conceitos científicos básicos contextualizados na vida cotidiana, analisar, relacionar e interpretar dados e 
informações representados de diferentes formas. 
1. Citologia: A química da célula: substâncias orgânicas e inorgânicas – papel biológico e importância na 
preservação da vida; A vida nas células: membrana celular, citoplasma e núcleo (divisão celular); Metabolismo 
celular: energia e controle. 2. Histologia: Animal e vegetal. 3. Fisiologia Humana (órgãos e funções vitais): 
Nutrição e digestão; Respiração; Circulação; Excreção; Sistemas integradores: glândulas endócrinas e sistema 
nervoso; Órgãos dos sentidos. 4. A continuidade da vida: Formas de reprodução e fecundação; Reprodução 
humana, métodos anticoncepcionais, DST e AIDS; Intervenções humanas na área da reprodução: bebê de 
proveta, clonagem. 5. A diversidade dos seres vivos: Classificação dos seres vivos; Características gerais dos 
vírus, bactérias, protozoários, fungos e algas; Importância ecológica e econômica das bactérias, algas e fungos; 
Características gerais, anatomia e fisiologia comparadas dos metazoários; Doenças de alta incidência ou de 
surtos epidêmicos causadas por vírus, bactérias, helmintos e protozoários; Características morfológicas, 
fisiológicas e adaptativas das plantas. 6. Hereditariedade: Composição, estrutura, duplicação e importância do 
estudo do DNA; Código genético e mutação; Leis de Mendel; Grupos sanguíneos: sistema ABO (Alelos 
múltiplos) e Fator Rh; Heranças autossômicas e ligadas ao sexo. 7. Evolução: Origem da vida; Teoria e 
evidências da evolução; Mecanismos de especiação. 8. Ecologia: Habitat e nicho ecológico: Cadeias e teias 
alimentares; Ciclos biogeoquímicos (água, carbono e nitrogênio); Relações entre os seres vivos. Adaptações 
morfológicas e fisiológicas; Ecossistemas brasileiros; Interferência do homem no ambiente: poluição da água, do 
ar e do solo. 9. Noções de Química: Importância da química em nossa vida; Propriedades da matéria; Estados 
físicos e mudanças de estado físico da matéria; Elementos químicos: Nomenclatura dos elementos químicos 
principais; Substâncias puras simples e compostas. Misturas homogêneas e heterogêneas. Métodos de 
separação. Estrutura atômica da matéria – constituição dos átomos. Ligações químicas iônicas e covalentes. 
Reações químicas: equações químicas – balanceamento e classificação. Funções químicas: distinção entre 
ácidos, bases, óxidos e sais. Termoquímica: Calor e temperatura: conceito e diferenciação; Transmissão de 
calor: condução, convecção e radiação; Produção de energia pela queima de combustíveis fósseis e álcool. 
Impactos sobre o meio ambiente. 10. Noções de Física: Óptica: Propagação, refração e reflexão da luz; Cor de 
um objeto; Olho humano: alterações que levam à miopia e hipermetropia; Lentes: aplicação. Relação trabalho-
energia. Energia cinética e potencial. Eletricidade: A formação de raios e relâmpagos na atmosfera; Circuito 
elétrico simples. Corrente elétrica; Cuidados com a eletricidade; O movimento e suas causas: Influência do 
referencial na velocidade e trajetória; Movimentos sem aceleração e com aceleração constante: interpretação de 
gráficos. Relação entre força, massa e aceleração. Forças de ação e reação. Som: qualidades fisiológicas do 
som. Consequências da poluição sonora. 11. Nosso planeta: Regiões e estrutura da Terra. Composição da 
crosta terrestre. Solo: Formação, componentes e tipos de solo. Doenças transmitidas através do solo. Fatores 
que prejudicam o solo. Erosão. Água: Composição, estados físicos e mudanças de estado físico. Propriedades 
da água: pressão, princípio dos vasos comunicantes, flutuação de objetos na água e dissolução de substâncias. 
Doenças transmitidas através da água. Ar: Atmosfera. Propriedades e componentes do ar. Pressão atmosférica. 
Doenças transmitidas através do ar. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ALVARENGA, Beatriz & MÁXIMO, Antônio. Curso de Física. São Paulo: Harper, 1992. 3 v. CURTIS, Helena. 
Biologia. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 1977. DAJOZ, Roger. Ecologia Geral. Petrópolis: Vozes, 1978. 
GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Interamericana, 1976. JUNQUEIRA, L. C. & 
CARNEIRO, J. Noções Básicas de Citologia, Histologia e Embriologia. São Paulo: Nobel, 1981. AMABIS, José 
Mariano. Amabis e Martho – Biologia. Moderna, 1999. 3v. FELTRE, Ricardo. Química – 5. ed. Moderna, 2000. 
PIEDEMONTE DE LIMA, C. Genética Humana. São Paulo: Moderna, 1978. SILVA JÚNIOR, César & SASSON, 
Sésar. Biologia. São Paulo: Nacional, 1978. SOARES, José Luis. Biologia no Terceiro Milênio. São Paulo: 
Scipione, 1999. SOARES, José Luis. Programas de Saúde. São Paulo: Scipione, 1994. STORER, Tracy I. & 
USINGER, Robert L. Zoologia Geral. São Paulo: Nacional, 1978. 
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PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/EDUCAÇÃO FÍSICA 
Para a Prova de Educação Física, os conteúdos selecionados serão avaliados numa perspectiva de estarem 
articulados com questões conceituais, interpretação crítica de dados (gráficos, tabelas, etc) e na solução de 
situações problema.  
1. Objetivos do ensino da Educação Física no Ensino Fundamental. 2. Fisiologia do Exercício: compreensão das 
alterações fisiológicas que ocorrem durante as atividades físicas. 3. Aprendizagem e desenvolvimento motor: 
conceitos básicos envolvidos no planejamento das habilidades motoras a serem trabalhadas. 4. Iniciação 
esportiva: metodologia de ensino. 5. Jogos, lutas e brincadeiras. 6. Atividades rítmicas e expressivas. 7. 
Avaliação da aprendizagem no ensino da Educação Física escolar.  
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
GRECO, P.J. e Benda, R.N. (organiz.) Iniciação Esportiva Universal. 1- Da aprendizagem motora ao treinamento 
técnico. Ed. UFMG, Belo Horizonte, 1998. GUERRA, M. Recreação e lazer. 5. ed. Porto: Alegre Sagra-DC, 
Luzatto, 1996. LE BOULCH, J. Educação Psicomotora: a psicocinética na idade escolar. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1987. MAGILL. R. Aprendizagem motora: conceitos e aplicações. Edgar Bluche, São Paulo, 1984. 
MEC, Parâmetros curriculares nacionais – Educação Física – 1.ª a 4.ª série – Ensino Fundamental. Brasília, 
1997. McARDLE, W.D., KATCH, F.I., KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício – Energia, nutrição e desempenho 
humano. 4. ed., Interamericana, Rio de Janeiro, 1998. SCHMIDT, R. Aprendizagem e performance motora. Dos 
princípios à prática. São Paulo: Ed. Movimento, 1993. SANTIN, S. Educação Física: temas pedagógicos. Est. 
ESEF/UFRGS, Porto Alegre, 1992. SOARES, C.L.; Taffarel, C.N.Z.; Varjal, E.; Filho, L.N.; Escobar, M e Bracht, 
V. Metodologia do ensino de Educação Física – coletivo de autores. Ed.Cortez, 1992. SOUZA, E. S. e Vago, 
T.M. (org.) Trilhas e partilhas – Educação Física escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: Editora Cultura, 
1997. TANI, G. Manoel; Kokobun, E e Proença. Educação Física Escolar. São Paulo: Edusp/EPU, 1988. 
 
PROFESSOR II (6º AO 9º ANO) – ENSINO RELIGIOSO 
1. Teologia; História das Religiões; Ciência da Religião; Ecumenismo; Teoria Religiosa; Sociologia (Ética). 2. 
Psicologia da Educação – a prova tem como finalidade básica detectar o nível de conhecimento do candidato 
em relação a: Importância da Psicologia da Educação; Aspectos do Desenvolvimento Humano Infantil e 
Adolescente; Fatores que interferem no Processo Ensino-Aprendizagem. TEMAS: a) Psicologia da Educação: 
Papel do professor e do aluno no processo ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno e suas 
consequências. b) Psicologia da Aprendizagem: Conceitos de Aprendizagem. Motivação da Aprendizagem. 
Problemas de Aprendizagem. Avaliação da Aprendizagem. c) Psicologia do Desenvolvimento Humano: 
Desenvolvimento cognitivo (visão piagetiana e vygotskiana). Desenvolvimento socioafetivo e sexual da criança e 
do adolescente (visão freudiana). d) Aspectos do Desenvolvimento do Educando: Físico-motor. Intelectual. 
Histórico-cultural. Socioafetivo. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Mestre Jou. ELIADE, Mircea. História das crenças e 
das ideias religiosas. Tomo II, vol. 1. Rio de Janeiro: Zahar. HUME, Diálogos sobre religião natural. São Paulo: 
Martins Fontes. LYOTARD, Jean François. A condição pós-moderna. Rio de janeiro: José Olympio. MONDIM, B. 
Quem é Deus: elementos de teologia filosófica. São Paulo: Paulus. PENZO, Giorgio & GIBELLINI, Rosino (Org.). 
Deus na filosofia do século XX. São Paulo: Loyola. SILVA, Eliane Moura & KARNAL, Leandro. O ensino religioso 
na escola pública de São Paulo. Secretaria de Educação do Estado. Unicamp. COUTINHO, Maria Tereza C. 
Moreira. Psicologia da Educação. Belo Horizonte: Ed. Lê, 1997. BOCK, Ana Maria et alli. Psicologias. São 
Paulo: Ed. Saraiva, 1991. DAVIS, Cláudia e OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Psicologia na Educação. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 1994 (Coleção Magistério 2.º grau série formação do professor). FONTANA, David. Psicologia 
para Professores. São Paulo: Edição Loyola, 1998. SISTO, Fermino Fernandes, OLIVEIRA, Gislene de Campos 
e FINI, Lucila Dihel tolaine (orgs.). Leituras de Psicologia para formação de professores. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2000. KOHL, Marta de Oliveira. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento – um processo sócio-histórico. São 
Paulo: Scipione, 1995. KUPFER, Maria Cristina. Freud e a Educação: O Mestre do Impossível. São Paulo: 
Scipione, 1992. PULASKI, Mary Ann Spencer. Compreendendo Piaget. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/GEOGRAFIA 
1. Teoria e métodos da Geografia. Categorias de análise geográfica – Métodos e interpretação geográfica. 
Evolução do pensamento geográfico. 2. Cartografia – A aquisição das relações espaciais e o desenvolvimento 
do raciocínio geográfico.  
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As habilidades básicas do raciocínio geográfico: localização, orientação e representação espacial. As linguagens 
da interpretação geográfica. 3. Os grandes conjuntos paisagísticos do globo terrestre – Os elementos naturais 
na estruturação da paisagem. Relação sociedade/natureza e problemas ambientais. 4. Produção e organização 
do espaço – População: crescimento e mobilidade espacial. Os recursos minerais e a economia. Recursos 
energéticos e recursos hídricos. Produção e organização do espaço urbano-industrial. O espaço agrário. O 
espaço da circulação e das redes. 5. Espaço, tecnologia e globalização. 6. Espaço, território e poder. 7. Espaço 
brasileiro – Características da natureza e da sociedade. As disparidades regionais. O Brasil no contexto mundial. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
MOREIRA, Igor. Espaço Geográfico. Editora Ática, 1998. ROSS, J. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo. 1995. SENE, Eustáquio e MOREIRA, João Carlos. Espaço Geográfico e 
Globalização. São Paulo: Editora Scipione, 1998. Livros didáticos que abrangem o programa proposto. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/HISTÓRIA 
1. A expansão européia e as Américas (séc. XV–XVIII): O contexto social e cultural europeu no momento da 
expansão marítima (Crise, Renascimento e Reforma); A península Ibérica e o movimento da expansão; A 
presença européia nas Américas e na África; O projeto colonial português na América portuguesa e as 
realidades da colonização; Escravidão e liberdades; Os povos indígenas. 2. América–Europa: alterações das 
relações e movimentos de ruptura (séc. XVIII–XIX); O Iluminismo, revoluções liberais (Francesa e Americana); 
Crise do sistema colonial na América portuguesa; Afirmação da economia capitalista: a Revolução Industrial e 
as transformações sociais e políticas na Europa ocidental; A emancipação das treze colônias inglesas da 
América do Norte; A corte portuguesa no Brasil e as singularidades do processo de independência; A 
construção dos Estados nacionais na América Latina. 3. O Brasil no século XIX; O estabelecimento da 
monarquia no Brasil: a montagem da estrutura de poder e as continuidades e mudanças no plano econômico e 
social; A construção da identidade nacional: “branqueamento”; Liberalismo e escravidão no Brasil; O Império e o 
ideal de modernidade: industrialização; Crises internas e conflitos externos: os caminhos da construção da 
república. 4. O Brasil Republicano e o Mundo Contemporâneo (séculos XX e XXI); Primeira República e o 
sistema político oligárquico; Transformações econômicas, sociais e culturais no Brasil da Primeira República: 
Processos de urbanização e industrialização no Brasil; Conjunturas internacionais: a I Grande Guerra Mundial, a 
Revolução Russa, totalitarismo, o fascismo, a II Guerra Mundial, Guerra Fria e as repercussões na América 
Latina; O golpe de 1964 e o regime militar no Brasil; Resistências e experiências de cidadania no Brasil 
republicano; Conflitos no mundo contemporâneo: movimentos de independência das colônias africanas e 
asiáticas na segunda metade do século XX e as suas repercussões no mundo atual; O mundo muçulmano e 
fundamentalismo religioso no mundo atual. 5. Apropriações didático-pedagógicas dos procedimentos de 
produção do conhecimento histórico: História e  historiografia; A Escola dos  Annales, abordagens 
historiográficas; O marxismo e sua revisão na análise historiográfica; o trabalho com as múltiplas temporalidades 
e espacialidades e com a relação presente, passado e futuro. 6. Educação Histórica na perspectiva da educação 
para a cidadania: pluralidade cultural e o aprendizado do respeito às diferenças; educação patrimonial e 
cidadania; usos sociais da História: leitura e interpretação da produção e da reelaboração de discursos e 
imagens através do tempo. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
ABREU, Martha & SOIHET, Raquel (orgs). Ensino de História: conceitos, temáticos e metodologias. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2003. ALENCASTRO, Luiz Felipe de. (org). História da vida privada no Brasil. 
Império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1997 – BITTENCOURT, Circe. O 
saber Histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997 - Repensando o Ensino. BLOCH, Marc. Apologia da 
história, ou o ofício do historiador. Trad. André Telles, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. BRASIL. Secretaria de 
Educação Fundamental. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: história e geografia. 2 ed. 
Rio de Janeiro: DP&A, v.5, 2000. CARDOSO, C. F. e VAINFAS  R. (orgs.) Domínios da História. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 1997. CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (orgs). Domínios da História: ensaios 
de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. CERTEAU, M. de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1982. DOSSE, François. A história em migalhas: dos Annales à nova história. Trad. Dulce 
Oliveira Amarante dos Santos. Bauru, SP: Edusc, 2003. FAUSTO, Boris. História do Brasil. 11 ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2003. FONSECA, Thais Nivia de Lima e. História & Ensino de História. 2 
ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. FONSECA, Thais Nivia de Lima e. O livro didático na sala de aula: 
possibilidades para a prática do ensino de História. Cadernos do Professor. Belo Horizonte: Centro de 
Referência do Professor – SEE/MG, n.3, out. 1998. FREITAS, Marcos C. ( Org.). Historiografia Brasileira em 
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Perspectiva. São Paulo:  Contexto,  1998. HOBSBAWN, E. J.  Sobre História. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
LAPA, José Roberto do Amaral. História e Historiografia. 2 ed. Petrópolis: Vozes,  1981. LE GOFF, Jacques, 
CHARTIER, Roger, REVEL, Jacques (Dir.). A história nova. Trad. Eduardo Brandão, 4 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1988. MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Proposta curricular de 
História – Ensino Fundamental (5a a 8a séries). Belo Horizonte, 2005. SCHWARCZ, Lilia Moritz (org). História da 
vida privada no Brasil. Contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
SEVCENKO, Nicolau (org). História da vida privada no Brasil. República: da Belle Époque à Era do Rádio. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1998. SIMAN, Lana Mara de Castro & FONSECA, Thais Nivia de Lima e Fonseca 
(orgs). Inaugurando a História e construindo a nação: discursos e imagens no ensino de História. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2001. SIMAN, Lana Mara de Castro. Temporalidade histórica como categoria central do 
pensamento histórico: desafios para o ensino e a aprendizagem. In: ROSSI, Vera L. Sabongi e ZAMBONI, 
Ernesta (orgs). Quanto tempo o tempo tem! Campinas: Alínea Editora, 2003. SOUZA, Laura de Mello e (org). 
História da vida privada no Brasil. Cotidiano e vida privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997. THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Trad. 
Rosaura Eichemberg. São Paulo: Cia  das Letras, 1998. THOMPSON, E. P. A Miséria da Teoria ou um 
planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. VILLALTA, Luiz Carlos. O ensino de História e a 
metodologia da investigação. Cadernos do Professor. Belo Horizonte: Centro de Referência do Professor – 
SEE/MG, n. 3, out. 1998. Sugestão de sítios eletrônicos: www.revistanovahistória; 
www.gruhbas.com.br/publicacoes/ arq_bolandoaulahist/ 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/INGLÊS 
A prova de Língua Inglesa tem por finalidade selecionar candidatos a professores dessa disciplina para lecionar 
em escolas de Ensino Fundamental. Serão selecionados aqueles que demonstrarem mais competência para 
compreender, interpretar, analisar, sintetizar e avaliar elementos linguístico-textuais presentes em textos escritos 
em Língua Inglesa. A prova constará de textos que poderão ser colhidos de fontes diversas, com níveis 
diferenciados de dificuldade, de distintos gêneros e tipos textuais. Serão verificados conhecimentos de 
vocabulário e de estrutura e funcionamento da Língua Inglesa, bem como conhecimentos linguístico-
gramaticais: 1. Nouns: Singular and Plural; Compound; Genitive; Countable and Uncountable. 2.  Articles: A/An 
and The; Use and Omission.  3. Quantity: Some; Any; (Too/Very/So) Much; (So/Too) Many; A lot of; (A) Little; (A) 
Few; No; None; All; Everybody/thing; Whole; Both; Either; Neither; Enough. 4. Pronouns: Personal; Possessives 
Adjectives and Pronouns; Reflexive; Some/Anything; Some/Anybody.  5. Adjectives: Form; Position; Order; 
Comparative and Superlative; Asmas. 6. Verbs: Affirmative, Interrogative and Negative Forms; Verbal tenses: 
Simple and Compound/The Present, the Past, the Future; Modals ; Auxiliary Verbs ; -ing Form and Infinitive; 
Imperative Mood; Yes/No Questions ; Wh-questions ; Passive Voice. 7. Adverbs: Form; Meaning; Manner; Place; 
Time; Degree; Frequency; Probability. 8. Prepositions: Meaning; Form; Positions; Place; Movement; Time; 
Means of Transport. 9. Linking Words/Conjunctions: Time; Contrast; Reason and Result; Purpose. 10. Relative 
Clauses. 11. If-clauses. 12. Phrasal Verbs. 13. Reported Speech. 14. Word-Formation. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
Livros didáticos do Ensino Fundamental. Revistas e jornais tais como: Speak up; The New York Times; 
Newsweek; The Washington Post; The Times; outros que sejam atuais e de fácil acesso via internet. Para 
aprendizagem sistemática dos fatos linguísticos/gramaticais: BEAUMONT, Digby; GRANGER, Colin. The 
Heinemann English grammar: an intermediate reference and practice book. Oxford: Heinemann Publishers, 
1992.  COLLINS COBUILD. English grammar: helping learners with real English. London: HarperCollins 
Publishers, 1997. HARMER, Jeremy.  The practice of English language teaching.  London: Longman, 2006. 
HEWINGS, M. Advanced grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. SWAN, Michael. 
Practical English usage. Oxford: Oxford University Press, 1998. 
 
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL P2/MATEMÁTICA 
Linguagem básica de conjuntos: noções básicas de conjuntos. Operações: união; interseção; diferença; 
complementação e produto cartesiano. Cardinalidade de conjuntos finitos. Raciocínio lógico-matemático. 2. 
Teoria Elementar dos Números: número primo, algoritmo da divisão. Sistemas de numeração. Critérios de 
divisibilidade. Máximo divisor comum (entre números inteiros). Mínimo múltiplo comum (entre números inteiros). 
Princípio de indução finita. 3. Conjuntos Numéricos: conjuntos numéricos. Operações: adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação e radiciação nos conjuntos numéricos. Propriedades algébricas dessas 
operações. Médias (aritmética e ponderada). Módulo e suas propriedades. Desigualdades. Intervalos. Sistemas 
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de medida. 4. Proporcionalidade: razões e proporções: propriedades. Regra de três simples e composta. Regra 
de sociedade. Percentagem. Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. 5. Relações e 
Funções: relações binárias. Domínio, contradomínio, imagem direta de funções. Gráficos de relações. Funções: 
definição e representação. Funções injetivas, sobrejetivas, bijetivas, pares, ímpares crescentes, decrescentes e 
periódicas. Composição de funções. Funções invertíveis. 6. Números Complexos: Módulo, argumento, forma 
algébrica e forma trigonométrica. Operações com números complexos: adição, subtração, multiplicação, divisão 
e potenciação. Interpretação geométrica. 7. Polinômios: conceitos. Funções afins, lineares e quadráticas – 
propriedades, raízes, gráficos. Equações biquadradas. Adição e multiplicação de polinômio. Algoritmos de 
divisão. Fatoração. Equações polinomiais. Relações entre coeficientes e raízes. Raízes reais e complexas. 
Raízes racionais de polinômios com coeficientes inteiros. 8. Exponenciais e Logaritmos: funções exponenciais e 
logarítmicas; propriedades e gráficos. Mudança de base. Equações e inequações exponenciais e logarítmicas. 
9. Trigonometria: Grau e radiano. Funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, 
secante; propriedades e gráficos. Identidades trigonométricas. Funções trigonométricas inversas e seus 
gráficos. Equações trigonométricas. Leis do seno e do cosseno. Resolução trigonométrica usando triângulos. 10. 
Sequências: progressões aritméticas: termo geral, soma dos termos, relação entre dois termos, propriedades. 
Progressão geométrica, termo geral, relação entre dois termos, soma e produto dos termos, propriedades. 11. 
Análise Combinatória: princípio fundamental da contagem. Arranjos, permutações e combinações simples e com 
repetições. Binômio de Newton. Triângulo de Pascal. 12. Matrizes e Sistemas Lineares: operações com 
matrizes: adição, subtração e multiplicação. Propriedades dessas operações. Sistemas lineares e matrizes. 
Resolução, discussão e interpretação geométrica de sistemas lineares. Determinantes e suas propriedades. 
Regra de Cramer. Regra de Sarrus e teorema de Laplace. 13. Geometria Plana: Curvas. Ângulos. Triângulos e 
quadriláteros. Igualdade e semelhança de triângulos. Relações  métricas nos triângulos. Círculos e discos. 
Polígonos regulares e relações métricas. Feixes de retas. Áreas e perímetros. 14. Geometria Espacial: retas e 
planos no espaço: paralelismo e perpendicularidade entre retas, entre retas e planos e entre planos. Prismas, 
pirâmides e respectivos troncos. Cálculo de áreas e volumes. Cilindro, cone, esfera e bola: cálculo de áreas e 
volumes. Poliedros e relação de Euler. 15. Geometria Analítica: coordenadas cartesianas. Equações e gráficos. 
Distância entre dois pontos. Estudo da equação da reta: interseções de duas ou mais retas (no plano) e 
interpretação geométrica de sistemas lineares correspondentes. Retas paralelas e perpendiculares, feixes de 
retas. Distância de um ponto a uma reta, áreas de triângulos, circunferências e círculos. Estudo analítico das 
cônicas; parábola, elipse e hipérbole. 16. Tópicos de cálculo diferencial: noção intuitiva de limite de função. 
Cálculo de limite. Noção intuitiva de continuidade de funções. Noções de derivada. Cálculo de derivadas de 
funções reais de variável real. 17. Estatística básica: conceito, coleta de dados, amostra. Gráficos e tabelas: 
interpretação. Média (aritmética simples e ponderada, geométrica e harmônica), moda e mediana. Números 
índices. Desvio padrão. 18. Probabilidades: espaço amostral. Experimentos aleatórios. Probabilidades: 
clássicas, frequentistas e condicionais; propriedades. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
BIGODE, Antônio José Lopes. Matemática Hoje é Feita Assim. 5.ª a 8.ª séries. São Paulo:  FTD. 2000. DANTE, 
Luiz Roberto.  Matemática – Contexto & Aplicações. São Paulo: Ática, 1999. IMENES & LELLIS. Matemática. 5.ª 
a 8.ª séries. São Paulo: Scipione, 1997. KÁTIA & ROKO. Matemática. V. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 1998. 
PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática. V. 1, 2, 3, São Paulo. 1995. Livros Didáticos do Ensino Fundamental e 
Médio. 
 
• PSICÓLOGO (PROTEÇÃO SOCIAL) 
• PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO 
Técnicas de intervenção psicológica: as entrevistas preliminares; o processo psicodiagnóstico e a direção do 
tratamento. As estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. A criança e o adolescente: a teoria da 
sexualidade; as novas formas do sintoma; delinquência, toxicomania, anorexia e outros. Teorias da 
personalidade. A nova política de organização da assistência à saúde mental voltada para a substituição 
gradativa dos leitos hospitalares por modalidades de tratamentos substitutivos. O psicólogo no Hospital Geral: o 
possível dessa prática no hospital, atendendo às demandas e às suas especificidades nas 3 vertentes: 
Paciente-Família-Equipe. A clínica das urgências. Psicologia como Profissão: responsabilidades do Psicólogo; 
procedimentos aplicados à atuação profissional. Psicologia Escolar: principais teóricos da aprendizagem e suas 
contribuições: Skinner, Piaget, Ausubel, Bandura, Bruner, Gagné e Vygotsky. Psicologia na escola. Avaliação do 
ensino-aprendizagem. Psicopedagogia. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 
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BRASIL. Lei n.º 10.216, de 6 de abril de 2001, atualizada. MINAS GERAIS. Lei n.º 11.802, de 18 de janeiro de 
1995. CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Psicologia Social Comunitária. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. CFP. 
Código de Ética Profissional do Psicólogo. 2005. São Paulo: EPU, 1986. CUNHA, J. P. P.; CUNHA, R. R. E. 
Sistema Único de Saúde – SUS: princípios. In: CAMPOS, Francisco Eduardo de, TONON, Lídia Maria, 
OLIVEIRA JÚNIOR, Mozart de. Cadernos de Saúde.Planejamento e Gestão em Saúde. Belo Horizonte: 
COOPMED, 1998. CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico-V, 5. Ed. Revisada e ampliada – Porto Alegre: 
Artmed, 2000. DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, 2. ed. – 
Porto Alegre: Artmed, 2008. DOR, Joël. Estruturas e clínica psicanalítica. Rio de Janeiro: 1994. EY; H., 
BERNARD, P.; BRISSET, C. – Manual de Psiquiatria. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. Massom, 1981. FADIMAN, 
James, (et al). Teorias da personalidade. Harbra, 1986. FREUD, S. Obras Completas. Volumes: I ao XXIII, 2. 
ed. Rio de Janeiro: Imago, 1976. GUARESCHI, Pedrinho, et al. Textos em representações sociais. 8. ed. – 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. IMBERNÓN, Francisco. A educação no Século XXI: os desafios do futuro 
imediato. 2. Ed. – Artes Médicas Sul, 2000. LACAN, Jacques. O Seminário. Livro 1 ao 26. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed.,1985. LURIA; LEONTIEV; VYGOTSKY e outros. Psicologia e Pedagogia. São Paulo: Moraes, 2003. 
MACHADO, R. Ciência e Saber: a trajetória da arqueologia de Michel Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1981. 
MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. 2. Ed. – 
Rio de Janeiro, Zahar; Brasília, INL, 1975. PIAGET, Jean. A construção do real na criança. 2. Ed. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1975. RAPPAPORT, Clara Regina. Psicologia do desenvolvimento (et. al.), volume 1 ao 4, 
São Paulo: EPU, 1981 - 1982. SALVADOR, César Coll. (et al.). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 1999. SANTIAGO, Jésus. A droga do toxicômano: uma parceria clínica na era da ciência. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. Saúde Mental: Nova concepção, Nova esperança. Relatório sobre a saúde no 
mundo. Genebra: OMS, 2001. SPITZ, René Arpad. O primeiro ano de vida: um estudo psicanalítico do 
desenvolvimento normal e anômalo das relações objetais. São Paulo: Martins Fontes, 1979. Testes psicológicos 
– manual - favoráveis pelo SATEPSI – Sistema de avaliação de testes psicológicos. VANDENBOS. Gary R. 
Dicionário de psicologia da APA. Porto Alegre: Artmed, 2010. WINNICOTT, Donald Woods. A criança e o 
seu mundo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1977.  
 
TURISMÓLOGO 
1 - Definições de Turismo. Teoria econômica aplicada ao turismo. Aspectos microeconômicos: modelo de oferta 
e demanda, preços e estruturas de mercado. Aspectos macroeconômicos. Elementos do sistema turístico. 2 - O 
Modelo teórico-referencial do sistema de Turismo, como instrumento operacional. A demanda turística estudada 
e analisada em sua plenitude. As questões da infraestrutura e superestrutura a partir de uma visão do mercado 
de Turismo, o subsistema cultural, social, econômico e ambiental, seu funcionamento e sua inter-relação com o 
mercado turístico. Os subsistemas de oferta, demanda, distribuição, consumo e mercado. Tipos de turista. 
Serviços de alimentação, hospedagem e transportes para o turismo. Agentes intermediários do turismo. 3 - 
Planejamento dos atrativos e localidades turísticas. Plano de desenvolvimento turístico. Impactos socioculturais 
do turismo. Turismo sustentável. Entidades, órgãos e eventos do setor turístico. 3 - Tecnologia da informação no 
turismo. Marketing turístico. Terminologias técnicas no turismo. Gestão da qualidade no turismo. Capital humano 
no setor turístico. Tendências atuais da atividade turística. 4 - Plano nacional de turismo. Programa de 
regionalização do turismo. 
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA  
BARBOSA, Y. M. O Despertar do turismo: um olhar crítico sobre os não – lugares. São Paulo: Aleph, 2001. 
BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do turismo. 2 ed. São Paulo: Senac, 1998. BOULLÓN, Roberto C. 
Planejamento do espaço turístico. Bauru, SP: Edusc, 2002. BRASIL. Programa de Regionalização do Turismo: 
Diretrizes Políticas – Roteiros do Brasil. Brasília: Ministério do Turismo, 2004. BRASIL. Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo. Brasília: EMBRATUR, 1994. BRASIL. Município: Potencial Turístico - Orientação às 
Prefeituras Municipais. Brasília: EMBRATUR, 1992. BRASIL. Procedimentos do Programa Nacional de 
Municipalização do Turismo. Brasília: EMBRATUR, 2001. BRASIL. Programa Nacional de Municipalização do 
Turismo Procedimentos Versão II. Brasília: EMBRATUR, 1995. BRASIL. Retrato de uma caminhada: Programa 
Nacional de Municipalização do Turismo 1995-2002. Brasília: EMBRATUR, 2002. BRASIL. Plano Nacional do 
Turismo 2007/2010 – Uma Viagem de Inclusão. Brasília, 2007. COOPER; FLETCHER; WANHILL; GILBERT; 
SHEPHERD (org.).Turismo, princípios e práticas. Porto Alegre: Bookman, 2001. LAGE, Beatriz Helena Gelas; 
MILONE, Paulo Cesar. Economia do turismo. São Paulo: Atlas, 2001. MOTA. Keila C. N. Marketing turístico.. 
São Paulo; Atlas, 2001. MATIAS, M. Turismo, formação e profissionalização. Barueri: Manole, 2002. 
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO (OMT). Introdução ao turismo. (dir.) SANCHO, A.; (trad.) CORNER, 
D. M. R. São Paulo: Roca, 2001. PALHARES, G. L. Transportes turísticos. São Paulo: Aleph, 2002. 
PETROCCHI, Mario. Turismo planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 1998. PETROCCHI, Mario. Hotelaria: 
planejamento e gestão. São Paulo: Futura, 2002. RICCI, Renato. Hotel: gestão competitiva no século XXI. 
Ferramentas práticas de gerenciamento aplicadas à hotelaria. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2002. TORRE, 
Francisco de la. Sistemas de Transportes Turísticos. São Paulo; Roca, 2002. 
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