PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
Edital de Concurso Público nº 01/2015
Organização: Reis & Reis Auditores Associados

A Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público a
3ª ERRATA do Concurso Público - Edital nº 01/2015, que objetiva alterar os seguintes conteúdos:

• Alteração nos item 7.31 e 7.31.2
Onde se lê:
7.31 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o
tempo de 1 (uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória das Folhas de Respostas devidamente
preenchidas e assinadas, ao fiscal de sala. Nesta ocasião o candidato não poderá levar consigo o caderno de
provas. O período de sigilo é até 1 (uma) hora antes do termino da aplicação da prova.
7.31.2 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno
de questões, exceto na situação em que concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário
previsto para término das provas quando então poderá levar o caderno de provas.

Leia – se:
7.31 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o
tempo de 1 (uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da Folha de Respostas devidamente
preenchida e assinada, ao fiscal de sala.
7.31.2 O candidato ao terminar a prova, entregará ao fiscal, APENAS a folha de respostas DEVIDAMENTE
ASSINADA.

* Permanecem inalterados os demais itens do Edital.
Reis & Reis Auditores Associados, 08 de março de2016.
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A Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público a
1ª ERRATA do Concurso Público - Edital nº 01/2015, que objetiva alterar os seguintes conteúdos:



Alteração subitem 6.1. Fica acrescentada a prova prática para o cargo de Operador de
Máquinas.

Onde se lê:
6 – DAS PROVAS
6.1 O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha de caráter Eliminatório e
Classificatório contendo 40 (quarenta) questões com quatro opções cada para todos os cargos. Exceto para os
cargos de nível Fundamental Incompleto – 4ª série que conterá 30 (trinta) questões. Cada questão composta
de 04 (quatro) alternativas, a/b/c/d e uma única resposta sendo a correta.

Leia – se:
6 – DAS PROVAS
6.1 O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha de caráter Eliminatório e
Classificatório contendo 40 (quarenta) questões com quatro opções cada para todos os cargos. Exceto para os
cargos de nível Fundamental Incompleto – 4ª série que conterá 30 (trinta) questões. Cada questão composta
de 04 (quatro) alternativas, a/b/c/d e uma única resposta sendo a correta. Para o cargo de Operador de
Máquinas, Mecânico e Motorista além da Prova Objetiva de Múltipla Escolha inclui-se Prova Prática de caráter
Eliminatório.

INCLUI-SE NO ITEM 7.2:

7.2 – DAS PROVAS PRÁTICAS

7.2.2 A Prova Prática será aplicada para os cargos de Mecânico, Motorista II e Operador de Máquinas.

7.2.2.3.1 A prova prática para o cargo de Operador de Máquina Pesada será através de avaliação do
conhecimento e da habilidade prática e técnica de sua área de atuação, de caráter eliminatório, avaliada na
escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, sendo aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50 % (Cinquenta
por cento) dos pontos;
7.2.2.3.2 Será considerado eliminado da Prova Prática e, conseqüentemente, eliminado do concurso público o
candidato que:
a) não alcançar o mínimo de 50 % (cinqüenta por cento);
b) não comparecer para a realização da prova prática no horário e local determinado;
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c) não apresentar a documentação exigida no dia da realização da prova.
7.2.2.3.3 A Prova Prática para o cargo Operador de Máquina Pesada constará de prática de direção em
veículo a ser definido pela Comissão Especial do Concurso e compatível com as atividades a serem
desempenhadas, avaliada por examinador habilitado, consumando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando
desta forma a capacidade prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo.
7.2.2.3.4 A Prova Prática para o cargo de Operador de Máquina Pesada constará de prática de direção e
operação em máquina retroescavadeira e motoniveladora. O candidato será avaliado por examinador
habilitado, incluindo manuseio e operação do equipamento, onde serão observados cuidados com a higiene,
segurança do trabalho, riscos de acidentes, cuidados e tarefas específicas de cada máquina, consumando em
Laudo de Avaliação Técnica, avaliando desta forma a capacidade prática do candidato no exercício e
desempenho das tarefas do cargo, separados por tipo de falta a seguir:
- Segura a Máquina no freio;
- Tranco;
- Manuseio e operação do equipamento;
- Funcionamento e domínio das funções da Máquina;
- Equipamentos de segurança e noções de higiene;
Observação: Cada critério a ser observado vale 20,0 (vinte) pontos.
7.2.2.3.5 Os candidatos deverão comparecer ao local designado para a prova prática com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos, munido da Carteira Nacional de Habilitação exigida para o cargo (Anexo I)
quando for o caso, e original do documento de identidade.
INCLUI-SE O ITEM 7.1.1

7

- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

7.1.1 As Provas Práticas serão realizadas no dia 24/04/2016, no Município de Capela Nova/MG, em locais e
horários que serão divulgados no dia 12/04/2016, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Capela
Nova/MG e no site www.reisauditores.com.br.

Onde se lê:

ANEXO I
CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA,
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO.

Cód.

06

Cargos

Atendente
Consultório Dentário

Vagas
Vagas
PCD

01

-

Vencimento
Inicial (R$)

788,00

2

Jornada
de
Trabalho/
Semanal

Qualificação
Mínima Exigida

Lei
Municipal

Taxa de
Inscrição
(R$)

40

Ensino Médio /
Curso
ACD
Auxiliar
de
Consultório
Dentário

809/14

31,00
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20

Operador de
Máquinas

01

-

802,00

40

Fundamental
Incompleto Série

4.ª

610/99 –
644/02

32,00

Leia – se:

ANEXO I
CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA,
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO.

Cód.

Cargos

Vagas
Vagas
PCD

Vencimento
Inicial (R$)

Jornada
de
Trabalho/
Semanal

06

Atendente
Consultório Dentário

01

-

788,00

40

20

Operador de
Máquinas

01

-

802,00

40

Qualificação
Mínima Exigida
Ensino Médio /
Curso
ACD
Auxiliar
de
Consultório
Dentário
com
Registro
no
Órgão
Competente.
CNH Categoria C
e
Ensino
Fundamental
Incompleto – 4ª
série) ou 01 ano
de Experiência na
função.

Lei
Municipal

Taxa de
Inscrição
(R$)

809/14

31,00

610/99 –
644/02

32,00

* Permanecem inalterados os demais itens do Edital.
Reis & Reis Auditores Associados, 18 de janeiro de2016.
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A Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, no uso de suas atribuições legais, torna público a
2ª ERRATA do Concurso Público - Edital nº 01/2015, que objetiva alterar os seguintes conteúdos:



Alteração no Programa de Prova do cargo de Procurador Municipal.

Onde se lê:

ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CIVIL: Personalidade e
capacidade - fatos e atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. Obrigações e contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da
jurisdição da ação. Das partes e dos procuradores: legitimação para a causa e para o processo; deveres e substituição das
partes e dos procuradores. Da competência interna: competência em razão do valor e em razão da matéria. Competência
funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de incompetência; formação, suspensão e
extinção do processo. Da petição inicial. Da resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Das provas: depoimento
pessoal, confissão, prova documental, prova pericial e inspeção judicial. Execução para entrega da coisa certa; para
entrega da coisa incerta; execução das obrigações de fazer e de não fazer penhora, avaliação, arrematação, adjudicação
e remissão. Execução contra a Fazenda Pública. DIREITO DO TRABALHO: Contrato individual de trabalho (urbano e
rural): sujeitos, caracterização e modalidades da remuneração e do salário: salário por unidade de tempo, por obra e forma
mista (tarefa); Parcelas integrativas do salário; Gratificação natalina; Salário mínimo: irredutibilidade e garantia, piso
salarial, salário maternidade; Licença paternidade; Salário família e sua aplicação, condições de percepção, causa de
dissolução do contrato de trabalho: faltas cometidas pelo empregado e faltas cometidas pelo empregador. Aviso prévio.
Estabilidade sindical. Garantia de emprego. FGTS. Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Regras atuais no
Brasil. O direito de greve. Constituição Federal de 1988. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Aspectos gerais do
direito processual do trabalho. Aplicação subsidiário ao código do processo civil. Processo em geral. Atos. Termos e prazos
processuais. competência da justiça do trabalho: em razão da matéria, em razão do lugar e em razão da pessoa. Dissídios
individuais e coletivos: distinção. Reclamação escrita e verbal: quem pode ajuizar. Da notificação das partes. Das partes no
processo trabalhista: capacidade, representação e seus procuradores, o "JUS POSTULANDI". Audiência: definição,
significado, procedimento. Arquivamento, revelia, revelia e confissão. Exceções. Contestação. Reconvenção. Conciliação.
Provas. Processo de execução. Título executivo; competência para executar; sentenças exeqüíveis; liquidação da
sentença: por cálculos, por arbitramento e por artigos. Modalidades da execução. Penhora. Embargos à execução.
Avaliação; Praça: arrematação, adjudicação e remissão. Recursos: espécies, hipóteses de cabimento e pressupostos.
Cálculos das custas no processo trabalhista. Homologação de rescisão de contrato de empregados estáveis e não
estáveis. Mandado de segurança e ação rescisória na justiça do trabalho. Súmulas do STF e enunciados e/ou sumulas do
TST. DIREITO PENAL: Crime e contravenção. Da impunibilidade penal. Do concurso de pessoas. Dos crimes contra a fé
pública. Dos crimes contra a administração pública (crimes praticados por particulares e conceito de funcionário para o
efeito penal). Contrabando e descaminho, crimes contra a ordem tributária. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Da Ação
Penal: Denúncias, queixa (queixa-crime), representação. Do processo e do Procedimento: Procedimento de crimes
apenados/detenção. Procedimentos de crimes apenados com reclusão. Procedimentos dos processos de competência do
júri. Organização: Júri; sorteio, conselho de sentença. Citações e intimações. DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios
fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Dos direitos sociais. Da nacionalidade. Da organização. Do
estado. Da União. Da administração pública: Disposições gerais. Dos servidores públicos civis. Da organização. Dos
poderes: do poder legislativo: congresso nacional e suas atribuições. Da Câmara dos Deputados. Do Senado federal. Dos
Deputados e Senadores: Reuniões e comissões. Do processo legislativo. Do poder executivo: Do Presidente e vicePresidente da República. Da responsabilidade do Presidente da República. Do poder judiciário: Disposições gerais. Do
supremo tribunal federal. Do superior tribunal de justiça. do ministério público. Do Município (lei orgânica municipal).
DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Atividade administrativa; Os poderes e deveres do administrador
público. Poderes administrativos. Normas constitucionais sobre a administração pública: Disposições gerais, estatuto dos
servidores públicos do município. Atos administrativos: Noções, elementos, atributos, espécies, validade e invalidade,
anulação e revogação, poder de polícia, controle jurisdicional dos atos administrativos, discricionariedade e vinculação. Lei
8666/94 (das licitações) e suas alterações. Contrato administrativo: conceito, peculiaridades e espécies.
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Leia – se:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CIVIL: Personalidade e
capacidade - fatos e atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. Obrigações e contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
(LEI Nº 13.105/2015) Da jurisdição da ação. Das partes e dos procuradores: legitimação para a causa e para o
processo; deveres e substituição das partes e dos procuradores. Da competência interna: competência em razão do valor e
em razão da matéria. Competência funcional; competência territorial; modificações da competência e declaração de
incompetência; formação, suspensão e extinção do processo. Da petição inicial. Da resposta do réu: exceção, contestação
e reconvenção. Das provas: depoimento pessoal, confissão, prova documental, prova pericial e inspeção judicial.
Execução para entrega da coisa certa; para entrega da coisa incerta; execução das obrigações de fazer e de não fazer
penhora, avaliação, arrematação, adjudicação e remissão. Execução contra a Fazenda Pública. DIREITO DO TRABALHO:
Contrato individual de trabalho (urbano e rural): sujeitos, caracterização e modalidades da remuneração e do salário: salário
por unidade de tempo, por obra e forma mista (tarefa); Parcelas integrativas do salário; Gratificação natalina; Salário
mínimo: irredutibilidade e garantia, piso salarial, salário maternidade; Licença paternidade; Salário família e sua aplicação,
condições de percepção, causa de dissolução do contrato de trabalho: faltas cometidas pelo empregado e faltas
cometidas pelo empregador. Aviso prévio. Estabilidade sindical. Garantia de emprego. FGTS. Convenção coletiva e acordo
coletivo de trabalho. Regras atuais no Brasil. O direito de greve. Constituição Federal de 1988. DIREITO PROCESSUAL
DO TRABALHO: Aspectos gerais do direito processual do trabalho. Aplicação subsidiário ao código do processo civil.
Processo em geral. Atos. Termos e prazos processuais. competência da justiça do trabalho: em razão da matéria, em
razão do lugar e em razão da pessoa. Dissídios individuais e coletivos: distinção. Reclamação escrita e verbal: quem pode
ajuizar. Da notificação das partes. Das partes no processo trabalhista: capacidade, representação e seus procuradores, o
"JUS POSTULANDI". Audiência: definição, significado, procedimento. Arquivamento, revelia, revelia e confissão. Exceções.
Contestação. Reconvenção. Conciliação. Provas. Processo de execução. Título executivo; competência para executar;
sentenças exeqüíveis; liquidação da sentença: por cálculos, por arbitramento e por artigos. Modalidades da execução.
Penhora. Embargos à execução. Avaliação; Praça: arrematação, adjudicação e remissão. Recursos: espécies, hipóteses de
cabimento e pressupostos. Cálculos das custas no processo trabalhista. Homologação de rescisão de contrato de
empregados estáveis e não estáveis. Mandado de segurança e ação rescisória na justiça do trabalho. Súmulas do STF e
enunciados e/ou sumulas do TST. DIREITO PENAL: Crime e contravenção. Da impunibilidade penal. Do concurso de
pessoas. Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública (crimes praticados por particulares e
conceito de funcionário para o efeito penal). Contrabando e descaminho, crimes contra a ordem tributária. DIREITO
PROCESSUAL PENAL: Da Ação Penal: Denúncias, queixa (queixa-crime), representação. Do processo e do
Procedimento: Procedimento de crimes apenados/detenção. Procedimentos de crimes apenados com reclusão.
Procedimentos dos processos de competência do júri. Organização: Júri; sorteio, conselho de sentença. Citações e
intimações. DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Dos
direitos sociais. Da nacionalidade. Da organização. Do estado. Da União. Da administração pública: Disposições gerais.
Dos servidores públicos civis. Da organização. Dos poderes: do poder legislativo: congresso nacional e suas atribuições.
Da Câmara dos Deputados. Do Senado federal. Dos Deputados e Senadores: Reuniões e comissões. Do processo
legislativo. Do poder executivo: Do Presidente e vice-Presidente da República. Da responsabilidade do Presidente da
República. Do poder judiciário: Disposições gerais. Do supremo tribunal federal. Do superior tribunal de justiça. do
ministério público. Do Município (lei orgânica municipal). DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública: Atividade
administrativa; Os poderes e deveres do administrador público. Poderes administrativos. Normas constitucionais sobre a
administração pública: Disposições gerais, estatuto dos servidores públicos do município. Atos administrativos: Noções,
elementos, atributos, espécies, validade e invalidade, anulação e revogação, poder de polícia, controle jurisdicional dos
atos administrativos, discricionariedade e vinculação. Lei 8666/94 (das licitações) e suas alterações. Contrato
administrativo: conceito, peculiaridades e espécies.

TODA LEGISLAÇÃO CITADA NO PROGRAMA ACIMA SERÁ USADA ATUALIZADA ATÉ A DATA DE
16/03/2016. Alterações posteriores a 16/03/2016 não serão cobradas na prova.

* Permanecem inalterados os demais itens do Edital.
Reis & Reis Auditores Associados, 04 de fevereiro de2016.
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O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar Concurso Público de Provas,
para preenchimento de vagas existentes do quadro permanente de servidores municipais de acordo com as normas
estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em especial a Instrução Normativa nº 05/2007,
alterada pela nº 04/2008 e nº 08/2009 e Súmula nº 116 e, em consonância com a Legislação Municipal, em especial
o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Capela Nova /MG: Lei nº 517/1993; Plano de Cargos
e Salários dos Servidores Públicos do Município de Capela Nova/MG: Lei nº 484/1991; e suas alterações e
conforme disposto neste edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos e eventuais retificações, e será organizado pela
empresa Reis & Reis Auditores Associados, sediada à rua da Bahia, nº 1004 - Conjunto 904 - Centro em Belo
Horizonte/MG, CEP 30.160-011, telefone (31) 3213-0060. Horário do expediente de 09h00min às 12h00min e 13h00min
às 18h00min.
1.2 O Extrato do Edital será publicado no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais e O Circular.
1.3 O Edital completo e respectivas retificações serão publicados no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Capela
Nova/MG e nos sites www.reisauditores.com.br e www.capelanova.mg.gov.br.
1.4 Os meios oficiais de divulgação dos atos deste Concurso Público estão identificados no Subitem anterior.
1.5 É de responsabilidade exclusiva do candidato informar-se sobre quaisquer retificações, resultados, julgamentos
de recursos, atos ocorridos e etapas deste Concurso Público através dos meios oficiais de divulgação definidos no
Subitem 1.3.
1.6 Não haverá avisos pelos correios ou e-mails dos atos deste Concurso Público, presumindo-se que os candidatos
estão cientes dos atos concernentes nos termos dispostos nos Subitens de 1.2 a 1.4.
1.7 Todas as etapas deste concurso serão realizadas na cidade de Capela Nova/MG e, eventualmente, se a capacidade
das unidades escolares não for suficiente para atender a todos os inscritos nesta cidade, serão também realizadas nas
cidades circunvizinhas que apresentam estrutura física funcional, atendendo, assim, às necessidades do processo de
seleção.
1.8 Toda menção ao horário disposto neste Edital terá como referência o horário de Brasília.
1.9 Os Cargos, Números de Vagas, Vencimentos Iniciais, Requisitos Mínimos, Carga Horária e Taxa de Inscrição são
os constantes do Anexo I do presente Edital.
1.10 Os Cargos, Tipos de Provas, Nº de Questões e Peso são os constantes do Anexo II do presente Edital.
1.11 O Cronograma de Concurso Público é o constante do Anexo III do presente Edital, cujas as datas deverão ser
rigorosamente respeitadas. Inclusive as alterações do mesmo salvo por motivo de força maior.
1.12 O Conteúdo Programático é o constate do Anexo IV do presente Edital. Não será disponibilizado as indicações
bibliográficas, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato escolher o material a ser utilizado para estudo.
1.13 A Atribuição dos Cargos é o constate do Anexo V do presente Edital.
1.14 O Modelo de Procuração é o constante do Anexo VI do presente Edital.
1.15 O Modelo de Formulário para Interposição de Recurso é o constante do Anexo VII do presente Edital.
1.16 O Modelo de Formulário para Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição consta no Anexo VIII do presente Edital.
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1.17 O Modelo de Formulário para solicitação de Condição Especial consta no Anexo IX do presente Edital.
1.18 O Modelo de Formulário para o Laudo Médico para PCD é o constante do Anexo X do presente Edital.
1.19 Este Concurso Público será coordenado pela Comissão Especial do Concurso Público instituída pelo Decreto nº
45, de 23 de outubro de 2015 - Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG.

2 - DO REGIME JURÍDICO E DO LOCAL DE TRABALHO
2.1. O Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Município de Capela Nova/MG é o Estatutário.
2.2. Local de Trabalho: Dependências da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG ou Unidades, conforme
necessidade da administração.
3 - DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA NO CARGO
3.1 Para a investidura no cargo público, o candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital, deverá
atender as seguintes exigências:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado ou a quem for deferida a igualdade nas condições previstas no parágrafo 1º do
artigo 12 da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436 de 18 de abril de 1972;
b) Ser aprovado neste Concurso Público;
c) Estar em dia com as obrigações eleitorais, se eleitor;
d) Estar em dia com as obrigações do serviço militar, se do sexo masculino;
e) Estar em gozo dos direitos políticos;
f) Possuir, na data da nomeação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
g) Aptidões física e mental, a ser comprovado por perícia médica oficial, nos termos da legislação vigente;
h) Estar ciente que deverá possuir, na data da nomeação, a qualificação mínima exigida para o cargo e a
documentação determinada no Subitem 10.15 do presente Edital;
i) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada
em julgado em qualquer esfera governamental;
j) Não ser aposentado por invalidez, ter aposentadoria especial para o mesmo cargo ou estar com idade de
aposentadoria compulsória;
k) No ato da nomeação o candidato não poderá estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;
l) Os requisitos citados acima, assim como os dispostos no Anexo I do presente Edital são essenciais para provimento
do cargo, devendo o candidato na ocasião da posse, apresentar os documentos exigidos ao Setor responsável da
Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG. No caso do não cumprimento das referidas exigências, o candidato perderá
o direito a vaga;
m) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital.
n) Os candidatos aos cargos que exigem experiência profissional deverão comprovar este requisito por meio das
anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou certidão de contagem de tempo de serviço emitida
por órgão da Administração Pública, conforme o caso.
4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente na forma descrita deste Edital.
4.1.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.1.3 Não serão considerados válidos pagamentos do boleto após o prazo do seu vencimento ou com valores
divergentes.
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4.1.4 A inscrição efetuada via internet ou presencial somente será validada após a constatação do pagamento do boleto
bancário referente à taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido pelo presente Edital.
4.1.5 A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através do boleto bancário.
4.1.6 É de responsabilidade exclusiva do candidato, observar os dias e horários da rede bancária credenciada, para o
pagamento da taxa de inscrição.
4.1.7 Não serão acatadas inscrições cujo pagamento do valor da inscrição tenha sido efetuado em desacordo com as
opções oferecidas no ato do preenchimento da inscrição via internet, seja qual for o motivo alegado.
4.1.8 O candidato não deverá efetuar o agendamento de pagamento de sua inscrição sob pena de não ter sua inscrição
deferida caso o pagamento não seja efetivado.
4.1.9 O valor da taxa de inscrição não será devolvido ao candidato, salvo nas hipóteses de cancelamento ou não
realização do Concurso Público, assim como nas hipóteses de pagamento em duplicidade e extemporâneo.
4.1.10 O candidato é o único responsável pelos dados informados por ele no ato da inscrição.
4.1.11 A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que verificadas
falsidades de declarações ou documentos.
4.1.12 A inscrição e o valor pago referente à taxa de inscrição são pessoais e intransferíveis.
4.1.13 Os candidatos não poderão concorrer para mais de um cargo.
4.1.13.1 Em caso de inscrições pela INTERNET, caso seja feita mais de uma inscrição do mesmo candidato, será
considerada a inscrição cujo boleto foi pago por último, assim invalidando o primeiro boleto pago.
4.1.14 Efetivado o pagamento da inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de opção referente ao cargo.
4.1.15 Em nenhuma hipótese serão aceitas transferências de inscrições entre pessoas, alteração de locais de
realização das provas e alteração da inscrição do concorrente na condição de candidato da ampla concorrência para a
condição de portador de deficiência.
4.1.16 As inscrições serão realizadas conforme descrito no Subitem 4.2. Inscrições realizadas por Fax, Correio, E-mail
ou outra forma diferente não serão acatadas.
4.1.17 Compete à Reis & Reis Auditores Associados em conjunto com à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento
do Concurso Público, o indeferimento das inscrições quando ocorrerem irregularidades.
4.1.18 A Reis & Reis Auditores Associados divulgará, conforme Subitem 1.3 a Lista de Deferimento das Inscrições. A
data da divulgação estará de acordo o Anexo III - Cronograma deste Edital.
4.1.19 Após a divulgação da Lista de Deferimento das Inscrições, o candidato, tendo pago sua taxa de inscrição e a
mesma não sendo deferida, disporá de prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de divulgação do resultado para
interpor recurso sobre o Indeferimento das Inscrições. No site www.reisauditores.com.br. Os procedimentos no site da
Reis & Reis Auditores Associados estará disponível no Item 9 deste Edital.
4.1.20 Para confirmação da Inscrição o candidato deverá observar o data estabelecida no Anexo III - Cronograma,
para realizar a impressão do CDI (Cartão de Inscrição).
4.1.23 As informações referentes à data, ao horário e ao local de realização das provas (nome do estabelecimento,
endereço e sala), cargo, assim como orientações para realização das provas, estarão disponíveis de acordo
estabelecido no Anexo III – Cronograma.
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4.1.24 O CDI não será enviado ao endereço informado pelo candidato no ato de inscrição. São de responsabilidade
exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário
determinado.
4.2 - DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
a) LOCAL: Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, com endereço à rua Lopes de Assis, nº09, Centro - Capela
Nova/MG; no período de 18/01/2016 a 16/02/2016 e no horário de 09h00min. às 11h00min. e de 13h00min. às
17h00min.
4.2.1 O candidato deverá apresentar o original da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor
legal e o original do documento de CPF e informar ao atendente o cargo optado, bem como todos os dados
necessários para a efetivação da inscrição.
4.2.2 O candidato que não puder comparecer pessoalmente, no local de atendimento presencial, para efetuar sua
inscrição, poderá constituir um procurador, conforme Modelo de Procuração constante do Anexo VI deste Edital.
4.2.3 O procurador, devidamente constituído, deverá apresentar no ato da inscrição o instrumento legal de
procuração (Anexo VI), acompanhado dos documentos do candidato, conforme mencionado no Subitem 4.2.1.
4.2.4 O candidato ou o procurador devidamente autorizado ao conferir a conclusão da inscrição, automaticamente,
declara que preenche todos os requisitos constantes dos atos disciplinadores do Concurso Público, e que está ciente
dos critérios exigidos para a investidura no cargo escolhido.
4.2.5 Após efetivado o preenchimento e a finalização da inscrição, esta somente será validada após a confirmação do
pagamento do boleto bancário referente a taxa de inscrição emitido no ato da inscrição, até a data limite que é
17/02/2016, em consonância com o horário de funcionamento da rede bancária ou pagamento via internet.
4.3 - DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
4.3.1 Será admitida a inscrição via INTERNET, no endereço eletrônico www.reisauditores.com.br, a partir das
09h00min. do dia 18/01/2016 até às 23h59min. o dia 16/02/2016 desde que efetuar seu pagamento até o dia
17/02/2015 através de “Boleto Bancário” a ser emitido após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição no
endereço www.reisauditores.com.br, em consonância com o horário de funcionamento da rede bancária ou pagamento
via internet.
4.3.2 Procedimentos para inscrição:
a) Acesse o site www.reisauditores.com.br;
b) No canto superior lado direito da tela, localize Área do Candidato, e clique em Cadastrar;
c) Ao finalizar o cadastro, posicione a seta do mouse em Concursos Públicos, após clique Em Andamento;
d) Dentre a listagem de Concursos, escolha o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG;
e) Escolha o cargo faça os procedimentos necessários e finalize a inscrição;
f) O boleto bancário irá aparecer automaticamente, confira os dados e faça a impressão do mesmo;
g) Faça o pagamento em casa lotéricas, bancos ou qualquer outro credenciado à Rede Bancária;
h) E no mínimo 03 dias úteis para validação e confirmação do pagamento.
i) Lembrando que a confirmação será após o pagamento do Boleto Bancário.
4.3.3 O candidato poderá gerar a segunda via do boleto, até as 20h00min do último dia para pagamento da taxa de
inscrição. Esta opção só estará disponível para os candidatos que se inscreverem dentro do prazo previsto nos
Subitens 4.2.5 e 4.3.1.
4.3.4 A Reis & Reis Auditores Associados, não se responsabilizam por inscrições via internet não recebidas por motivos
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como
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outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados, salvo por culpa exclusiva da instituição
organizadora.
4.3.5 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site www.reisauditores.com.br e seguir os procedimentos do
Subitem 4.3.2 e as alíneas de A – I. Em caso de dúvida para efetivar a sua inscrição, o candidato poderá consultar o
“Manual de como realizar a sua Inscrição”, disponível na página inicial do site ou entrar em contato com a empresa
através de e-mail, acessando o link “Fale Conosco” do site e selecionando o Departamento “Atendimento ao Candidato”
ou através do telefone (31) 3213-0060.
4.4 - DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.4.1 Considerando os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, o candidato de baixa renda ou desempregado, que seja capaz de comprovar insuficiência de recursos financeiros,
em razão de limitações de ordem financeira, e desde que não possa arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem
que comprometa o sustento próprio e de sua família, poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição.
4.4.2 A caracterização da hipossuficiência está condicionada à declaração expressa do candidato, RESPONDENDO
CIVIL E CRIMINALMENTE PELO SEU TEOR.
4.4.3 O candidato abrangido pelo Decreto nº 6593 de 02/10/2008 que regulamenta o art.11 da Lei nº 8112 de
11/12/1990, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e processos
seletivos poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente nos dias 18/01/2016 a
20/01/2016.
4.4.4 Para requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato deverá:
I. Estar inscrito no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal - CADÚNICO, de que trata o Decreto
nº 6.135 de 26/06/07;
II. Ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135 de 26/06/07;
III. Apresentar fotocópia legível dos seguintes documentos:
a) Frente e verso da carteira de identidade;
b) Comprovante de que é inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CADÚNICO, com
o respectivo número de identificação Social – NIS;
c) CPF (frente/verso)
d) Comprovante de residência oficial (fatura de água, luz ou telefone fixo) do último mês.
e) Páginas da carteira de trabalho contendo a última informação sobre trabalho.
IV. Declarar que atende à condição estabelecida no Inciso II deste item por meio de declaração (de próprio punho ou
datilografada ou digitada), desde que contenha data e assinatura do candidato.
4.4.4.1 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa, via fax ou correio eletrônico.
4.4.5 A Reis e Reis Auditores Associados consultará ao órgão gestor do CADÚNICO para confirmar a veracidade das
informações prestadas pelo candidato.
4.4.6 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo
único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 06/09/79.
4.4.7 O pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado via INTERNET, no endereço
eletrônico www.reisauditores.com.br ou protocolados PESSOALMENTE no local da inscrição.
4.4.8 O candidato que optar por realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição via INTERNET deverá
proceder com o preenchimento dos seus dados pessoais através do formulário eletrônico do requerimento de inscrição
e marcar o campo “Solicitação de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição”.
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4.4.8.1 O candidato após realizar o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição via INTERNET, deverá enviar
além dos documentos solicitados no subitem 4.4.4 e seus subitens, documento intitulado “Comprovante de Inscrição
com Pedido de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição”, gerado pelo sistema após a confirmação dos dados
preenchidos através do formulário eletrônico do requerimento de inscrição, via Correios com Aviso de Recebimento AR por meio de Carta Simples ou SEDEX, dentro do período estabelecido no subitem 4.4.3 (averiguando-se sua
tempestividade pela data de postagem), para sede da Reis & Reis Auditores Associados no endereço Rua da Bahia,
nº 1004 – Conj. 904 – Centro – Belo Horizonte/MG – CEP 30160-011, dentro de envelope devidamente fechado
contendo em sua face frontal, os seguintes dados de encaminhamento:
•
•
•
•
•

Nº da Inscrição;
Nome completo;
Cargo pleiteado;
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, Edital nº 01/2015;
Referente: Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição.

4.4.9 Ao candidato com dificuldade de acesso à internet, será disponibilizado atendimento presencial na sede da
Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, situada à rua Lopes de Assis, nº09 - Capela Nova/MG, devendo o mesmo, no
ato do protocolo, apresentar os documentos solicitados no subitem 4.4.4 e seus subitens.
4.4.10 O candidato que não puder comparecer pessoalmente, no local de atendimento presencial, para requerer a
isenção da taxa de inscrição, poderá constituir um procurador, conforme Modelo de Procuração constante do Anexo
VI.
4.4.10.1 O procurador, devidamente constituído, deverá apresentar no ato do protocolo o instrumento legal de
procuração (Anexo VI), acompanhado dos documentos do candidato, conforme mencionado no subitem 4.4.4 e seus
subitens.
4.4.11 Cada candidato deverá encaminhar individualmente seus documentos, sendo vedado o envio de documentos
de mais de um candidato no mesmo envelope.
4.4.12 Não será aceita a solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax e/ou correio eletrônico.
4.4.13 Não será concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) Fraudar e/ou falsificar documentação;
c) Pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta, não atendendo o disposto no item 4.4 e seus
subitens.
d) Não observar o prazo estabelecido no item 4.4.3.
4.4.14 O deferimento ou indeferimento da solicitação do pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição do
candidato será publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG e no endereço eletrônico
www.reisauditores.com.br, a partir das 16 horas do dia 26/01/2016.
4.4.15 O candidato que tiver o pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferido é assegurado o direito
ao contraditório e à ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
4.4.15.1 Caberá recurso contra o indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição nos dias 27/01/2016 a
29/01/2016 da seguinte forma:
a) Protocolado via INTERNET ou PESSOALMENTE na sede da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, conforme
item VIII e seus subitens.
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4.4.16 A decisão relativa ao deferimento ou indeferimento do recurso será publicada no endereço eletrônico
www.reisauditores.com.br, a partir das 16 horas do dia 10/02/2016.
4.4.17 O candidato cuja isenção do pagamento da taxa de inscrição for deferida será automaticamente inscrito no
presente Concurso Público e poderá emitir/imprimir o Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), no endereço
eletrônico www.reisauditores.com.br, através da Área do Candidato localizado na parte superior do site, ou solicitar a
sua impressão na sede da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, situada à rua Lopes de Assis, nº09, Centro Capela Nova/MG a partir do dia 15/03/2016.

5 - DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS – PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
5.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.1 As pessoas com deficiência PCD que pretendam fazer o uso das prerrogativas que lhes são facultadas no Inciso
VIII do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é assegurado o direito de inscrição no
presente Concurso Público. Conforme artigo 4º do Decreto Federal nº3.298/99 e suas alterações, do total de vagas
para cada cargo oferecido neste Edital e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade deste Concurso
Público.
5.1.1.1 Serão destinadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo
médico original ou cópia autenticada em serviço notarial e de registros (Cartório de Notas), emitido até 90 dias antes
do término da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação internacional de Doenças – CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme
modelo constante do Anexo X desde Edital.
5.1.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no
ato da inscrição e enviar o laudo médico até o último dia de inscrição, impreterivelmente, via carta simples ou Sedex,
para a sede da Reis & Reis Auditores Associados – Rua da Bahia, nº 1004, Conj. 904, Centro, Belo Horizonte/MG,
CEP: 30.160-011, ou entregar no local onde está sendo realizado a inscrição presencial, sempre observando a data e
o horário limite para o fim das inscrições. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar o
laudo médico não configura participação automática na concorrência de vagas reservadas, devendo o laudo passar por
uma análise da comissão e no caso de indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla
concorrência.
5.1.3 Conforme o § 2º do art. 37 do Decreto Federal nº 3298/1999, se na aplicação do percentual 5% (cinco por cento)
do total de vagas reservadas a cada cargo resultar número fracionário, este deverá ser elevado até o primeiro número
inteiro subsequente, respeitando o limite máximo de 20% (vinte por cento).
5.1.3.1 A convocação dos candidatos na condição de pessoa com deficiência deverá obedecer ao seguinte critério: a
primeira nomeação ocorrerá na 5ª vaga aberta, a segunda na 21ª, a terceira na 41ª e a cada vinte novas vagas.
5.1.4 Para fins de reserva de vagas prevista no Subitem 5.1.1 deste Edital, somente serão consideradas como pessoas
com deficiência aquelas que se enquadrem nas situações previstas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas
alterações, conforme as seguintes definições:
a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as
que não produzam dificuldades para o desempenho das funções;
b) Deficiência Auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibel (db) ou mais, aferida por audiograma
nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) Deficiência Visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5, no melhor olho, com a melhor correção
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óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º, ou
a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores;
d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação,
cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades
acadêmicas; lazer e trabalho;
e) Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
5.1.4.1 Aos deficientes visuais (cegos), que solicitarem prova especial em Braille, serão oferecidas provas nesse
sistema.
5.1.4.2 Aos deficientes visuais (amblíopes), que solicitarem prova especial ampliada, serão oferecidas provas com
tamanho de letra correspondente a corpo 22.
5.1.5 A PCD, durante o preenchimento do Formulário de Inscrição, além de observar os procedimentos descritos no
Subitem 4.2 deste Edital, deverá indicar qual o tipo de deficiência, passando assim concorrer às vagas destinadas às
PCD;
5.1.6 O candidato PCD que não preencher os campos específicos do Formulário de Inscrição e não cumprir o
determinado neste edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar
posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
5.1.7 O candidato PCD que desejar concorrer às vagas de ampla concorrência poderá fazê-lo por opção e
responsabilidade pessoal, informando a referida opção no Formulário de Inscrição, não podendo, a partir de então,
concorrer às vagas reservadas para PCD, conforme disposição legal.
5.1.8 O candidato PCD após finalizar a inscrição deverá enviar o laudo médico conforme Subitens 5.1.1, 5.1.1.1 e
5.1.2.
5.1.9 O Laudo Médico mencionado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido, ficando a
sua guarda sob a responsabilidade da Reis & Reis Auditores Associados.
5.1.10 Os candidatos PCD poderão ser submetidos à perícia médica, com vistas a verificar existências e a
compatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo, de acordo com o Decreto Federal nº 3298/1999
e suas alterações, para fins de confirmação da inscrição a ser realizada por Equipe Multiprofissional designada pela
Reis & Reis Auditores Associados, em período estabelecido.
5.1.11 Em caso de não ser realizada perícia médica no ato da inscrição, fica reservado ao Município o direito de ser
realizada antes da posse do candidato, nos termos previstos no Subitem 5.1.10 e comprovada a inexistência ou
incompatibilidade da deficiência com o exercício das atribuições do cargo, o candidato será eliminado.
5.1.12 As PCD participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que diz
respeito ao conteúdo e a avaliação das provas.
5.1.13 Não ocorrendo à aprovação de candidatos PCD em número suficiente para preencher as vagas reservadas,
estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados no respectivo Concurso Público, nos termos da legislação
vigente, respeitada a ordem de classificação.
5.2 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO
5.2.1 O candidato PCD ou outro candidato que necessite poderá requerer a condição especial para a realização das
provas, indicando a condição de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º
e 2º do Decreto Federal nº. 3.298/1999 e suas alterações.
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5.2.2 A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato, assim considerada aquela que
possibilita a prestação do exame respectivo, será condicionada à solicitação do candidato e à legislação específica,
devendo ser observada a possibilidade técnica examinada pela Reis & Reis Auditores Associados.
5.2.3 O candidato deverá enviar até o último dia de inscrição, a Solicitação para Condições Especiais Anexo IX
preenchido devidamente para a realização da prova, acompanhada do Laudo Médico Anexo X, via carta simples ou
Sedex para: Reis & Reis Auditores Associados, situada na Rua da Bahia, nº 1004 - Conj. 904, Centro – Belo Horizonte,
MG, CEP- 30.160-011, de 09h00min às 12h00min ou de 13h00min às 17h00min, ou entregar no local onde está sendo
realizado a inscrição presencial, sempre observando a data limite para o fim das inscrições.
5.2.4 Os candidatos deverão observar o período para solicitação das condições especiais para realização das provas,
nos termos no item 5.2.3 deste Edital, sob pena de não terem concedidas às condições solicitadas, seja qual for o
motivo alegado.
5.2.5 O deferimento dos pedidos de condições especiais para realização das provas fica condicionado à indicação
constante no Laudo Médico de que trata os Subitens 5.1.1, 5.1.1.1 e 5.1.2 deste Edital.
5.2.6 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realização da prova, poderá fazê-lo em sala reservada
para tanto, desde que requeira junto a coordenação da unidade, antes de adentrar a sala de provas, sendo que:
a) A criança deverá ser acompanhada, em ambiente reservado para este fim, de adulto responsável por sua guarda
(familiar ou terceiro expressamente indicado pela candidata);
b) Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de
prova, acompanhada de uma fiscal;
c) Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança, o familiar ou terceiro
expressamente e previamente indicado pela candidata e uma fiscal, sendo vedada a permanência de pessoa diversa;
d) Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
5.3 A Reis & Reis Auditores Associados publicará conforme os Subitens 1.4 e 1.5, a relação dos candidatos que
tiveram suas inscrições como PCD e/ou pedido de condições especiais indeferidos, de acordo com o Laudo Médico e
parecer da Equipe Multiprofissional quando for o caso.
5.3.1 O candidato disporá de 03 (três) dias úteis conforme data mencionada no Anexo III - Cronograma, contados do
primeiro dia subsequente da data de publicação da relação citada no Subitem 5.3 para contestar o indeferimento por
meio de recurso.
5.3.2 Os candidatos que fizerem suas inscrições como PCD e não atenderem as exigências previstas no Item 5 e seus
subitens constantes no Edital, serão considerados como candidatos de ampla concorrência e seu número de inscrição
deverá constar na lista de Deferimento principal.
5.3.3 O recurso direcionado à Reis & Reis Auditores Associados deverá efetuado através do site da Reis & Reis
Auditores Associados no www.reisauditores.com.br conforme data mencionada no Anexo III - Cronograma.
5.3.4 Não serão considerados os recursos encaminhados via fax, telegrama ou qualquer outra forma que não esteja
prevista neste edital, assim como aqueles apresentados fora do prazo determinado no Subitem 5.3.1 deste Edital.
5.3.5 Não serão aceitos pedidos de revisão após o prazo determinado no Subitem 5.3.1 deste Edital.
6 – DAS PROVAS
6.1 O Concurso Público constará de Provas Objetivas de Múltipla Escolha de caráter Eliminatório e Classificatório
contendo 40 (quarenta) questões com quatro opções cada para todos os cargos. Exceto para os cargos de nível
Fundamental Incompleto – 4ª série que conterá 30 (trinta) questões. Cada questão composta de 04 (quatro)
alternativas, a/b/c/d e uma única resposta sendo a correta.
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6.2 A aplicação das Provas Objetivas de Múltipla Escolha terão duração máxima de 03 (três) horas.
6.3 O candidato que não pontuar em uma das provas objetivas de múltipla escolha (Tipos de Provas), definidas no
Anexo II, estará automaticamente eliminado do Concurso Público.
6.4 A classificação dos candidatos será feita pela soma algébrica dos pontos obtidos em cada prova, considerados os
pesos por prova.
6.5 Será aprovado na Prova Objetiva de múltipla escolha o candidato que totalizar o mínimo de 50% (cinquenta por
cento) do total geral de pontos do conjunto das Provas Objetivas de Múltipla Escolha.
7 - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1 As Provas Objetivas de Múltipla Escolha serão realizadas no dia 20/03/2016, de acordo Item 1.7, em locais e
horários que serão divulgados no dia 15/03/2016 as 16h00min., no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Capela
Nova/MG e nos sites nos sites www.reisauditores.com.br e www.capelanova.mg.gov.br.
7.2 O candidato deverá comparecer ao local de realização das provas objetivas de múltipla escolha, com no mínimo,
30 (trinta) minutos de antecedência, portando documento de identidade original e caneta esferográfica azul ou preta.
7.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no
local, data e horário determinado, com todos os custos sob sua responsabilidade.
7.4 O ingresso do candidato na sala onde se realizarão as provas objetivas só será permitido no horário estabelecido,
mediante a apresentação do Documento de Identidade Oficial (original), preferencialmente o usado na inscrição.
7.5 O documento de identificação deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação
do candidato e sua assinatura. Não serão aceitos como documentos de identificação: CPF (CIC), certidões de
nascimento, títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante, carteira funcional
sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados, nem cópias de documentos de
identificação, ainda que autenticados, ou protocolos de entrega de documentos.
7.6 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc); Passaporte; Certificado de
Reservista; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal valham como identidade; Carteira de
Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo com foto).
7.6.1 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência policial
com data de no máximo 30 dias antes da data de realização das provas, bem como outro documento que o identifique.
Nesta ocasião poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão
digital em formulário próprio de ocorrências.
7.6.2 A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas
relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
7.7 O candidato que não apresentar documento de identidade oficial original, na forma definida nos subitens 7.4, 7.5,
7.6, 7.6.1 e 7.6.2 deste Edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
7.8 O comprovante de inscrição e o cartão de convocação para as provas não terão validade como documento de
Identidade.
7.9 Não será enviado, via Correios, cartão de convocação para as provas. A data, o horário e o local da realização
das provas serão disponibilizados conforme o subitem 7.1
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7.10 Não serão realizadas provas fora do local, cidade, data e horário determinado pela Reis & Reis Auditores
Associados.
7.10.1 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização das provas, para
fins de justificativa de sua ausência.
7.11 É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização das provas, a fim
de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de realização das provas com antecedência.
7.11 Será excluído deste Concurso Público o candidato que se apresentar após o fechamento dos portões, faltar,
chegar atrasado à prova.
7.12 O não comparecimento a quaisquer das provas resultará na eliminação automática do candidato. Não haverá
segunda chamada para as provas seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
7.13 Não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões ou fora dos locais predeterminados.
7.14 A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade.
7.15 Ocorrendo alguma situação de emergência o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao
médico de sua confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for
necessário.
7.16 O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização das provas, sem acompanhamento de fiscal, após ter
assinado a lista de presença.
7.17 Não haverá por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de provas.
7.18 Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o mesmo não poderá
retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do Concurso Público.
7.19 É expressamente proibido ao candidato permanecer com armas no local de realização das provas, ainda que
detenha o porte legal de arma, sob pena de sua desclassificação.
7.20 O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Listagem de Inscrições Homologadas,
mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá
participar do concurso público, devendo preencher e assinar, no dia da prova, formulário específico.
7.21 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome do candidato não constar das listagens oficiais relativas
aos locais de prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Reis e Reis Auditores Associados procederá à inclusão
do referido candidato, através de preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de
inscrição.
7.21.1 A inclusão de que trata o Subitem 7.21 será realizada de forma condicional e será confirmada pela Reis e Reis
Auditores Associados, na fase de Julgamento das Provas Objetivas, com intuito de verificar a pertinência da referida
inclusão. Constatada a improcedência da inscrição, será cancelada, independentemente de qualquer formalidade,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
7.21.2 Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
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7.22 O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante do seu documento
de identidade, vedada a aposição de rubrica.
7.23 Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer
material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de início das provas.
7.24 Depois de identificado e instalado, o candidato somente poderá deixar a sala mediante consentimento prévio,
acompanhado de um fiscal ou sob a fiscalização da equipe de aplicação de provas.
7.25 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro,
lenço, relógio (de qualquer tipo), portar objetos pessoais como bolsa e carteira de documentos, fazer uso ou portar,
mesmo que desligados, telefone celular, pagers, bip, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop,
ipod, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico,
qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou
por escrito, assim como não será permitido anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora
dos meios permitidos, uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro
material literário ou visual.
7.25.1 Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na sala de prova, deverão
permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de
prova.
7.25.2 No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada da bateria, os mesmos
deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos
emitam qualquer som, o candidato será eliminado do Concurso.
7.25.3 O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um dos objetos especificados
no subitem 7.25, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo que desligados, será automaticamente eliminado
do concurso público.
7.26 Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra.
7.27 Não será permitida, durante a realização das provas objetivas de múltipla escolha, a permanência do candidato
com boné, toca, gorros ou similares. O fiscal de sala deverá solicitar que o mesmo retire e coloque-o debaixo da carteira.
7.28 A Reis & Reis Auditores Associados recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade
e caneta azul ou preta, para a realização das provas, caso contrário, os demais pertences pessoais deverão ser
deixados em local indicado pelos fiscais durante todo o período de permanência dos candidatos no local da prova.
7.28.1 O descumprimento do subitem anterior implicará na eliminação do candidato.
7.28.2 A Reis & Reis Auditores Associados e a Administração Pública não se responsabilizarão por perdas, extravios
ou danos que eventualmente ocorrerem aos pertences dos candidatos.
7.29 Será fornecido ao candidato os Cadernos de Questões, as Folhas de Respostas da Prova Objetiva personalizadas
com os dados do candidato, para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das respostas.
7.30 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em especial seu nome,
data de nascimento e número do documento de identidade.
7.31 Somente será permitida a transcrição das respostas na Folha de Respostas das Provas feitas com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, que será o único documento válido para a correção, vedada qualquer colaboração
ou participação de terceiros, respeitadas as condições solicitadas e concedidas aos candidatos que necessitarem de
condições especiais para a realização das provas, conforme item 5 seus subitens.
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7.31.1 Não haverá substituição da Folha de Respostas, exceto por ocorrência de responsabilidade exclusiva da
administração ou da Reis & Reis Auditores Associados, sendo da responsabilidade exclusiva do candidato os prejuízos
advindos de marcações feitas incorretamente, emenda ou rasura, ainda que legível e serão consideradas ERRADAS,
as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.
7.32 O candidato não poderá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a Folha de Respostas
das provas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de sua correção.
7.32.1 Não haverá substituição da Folha de Respostas das provas por erro do candidato.
7.33 Não serão computadas questões não respondidas, que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas
esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
7.34 Serão consideradas nulas as Folhas de Respostas das provas que estiverem marcadas ou escritas, a lápis, bem
como contendo qualquer forma de identificação ou sinal distintivo (nome, pseudônimo, símbolo, data, local, desenhos
ou formas) produzido pelo candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.
7.35 O preenchimento da Folha de Respostas das provas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do Caderno de Questões.
7.36 O candidato poderá ser submetido a detector de metais e à identificação por meio da coleta da impressão digital
durante a realização das provas.
7.37 As instruções que constam no Caderno de Questões das Provas e nas Folhas de Respostas, bem como as
orientações e instruções expedidas pela Reis & Reis Auditores Associados durante a realização das provas
complementam este Edital e deverão ser observadas e seguidas pelo candidato.
7.38 Após identificação para entrada e acomodação na sala, será permitido ao candidato ausentar-se da sala
exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária de necessidade extrema antes do início
da prova, desde que acompanhado de um Fiscal. O candidato que, por qualquer motivo, não retornar à sala será
automaticamente eliminado do concurso público.
7.39 A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do rompimento do envelope de segurança contendo
as prova, mediante termo formal, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados aleatoriamente nos locais de
realização das provas.
7.30 Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, respeitando-se as condições previstas neste Edital.
7.31 Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 1
(uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória das Folhas de Respostas devidamente preenchidas e
assinadas, ao fiscal de sala. Nesta ocasião o candidato não poderá levar consigo o caderno de provas. O período de
sigilo é até 1 (uma) hora antes do termino da aplicação da prova.
7.31.1 O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo
estabelecido no subitem anterior, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do concurso público.
7.31.2 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a folha de respostas, seu caderno de
questões, exceto na situação em que concordar em manter-se em sala, até 60 minutos antes do horário previsto para
término das provas quando então poderá levar o caderno de provas.
7.32 No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade de prova trocada, ou seja, lhe for entregue
prova de outro cargo, ou anormalidade gráfica, relacionada ao tipo de prova a que se submeteria perante o cargo
escolhido, deverá manifestar-se junto ao Fiscal de Sala, que, consultará a coordenação do concurso, que proporá a
solução imediata e registrará ocorrência para posterior análise da banca examinadora.
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7.32.1 Sempre que o candidato observar qualquer anormalidade na prova, como as descritas no item anterior deverá
se manifestar no momento da prova, sob pena de não poder apresentar, posteriormente, eventual recurso.
7.33 Não será permitida, nos locais de realização das provas, a entrada e/ou permanência de pessoas não autorizadas
pela Reis & Reis Auditores Associados, observado o previsto no subitem 5.2.6 deste Edital.
7.34 Ao terminarem as provas, os candidatos deverão se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem
mesmo a utilização dos banheiros.
7.35 No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de aplicação das provas
e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de
avaliação/classificação.
7.36 Será eliminado o candidato que:
a) apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
c) não apresentar o documento de identidade exigido nos subitens 7.4, 7.5, 7.6, 7.6.1 e 7.6.2 deste Edital;
d) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de permanência
estabelecido no subitem 7.31 deste Edital;
e) fizer uso de notas, anotações, livros, impressos, manuscritos, códigos, manuais ou qualquer outro material literário
ou visual;
f) for surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol, quaisquer equipamentos eletrônicos mesmo que
desligados como, calculadora, walkman, notebook, palm-top, ipod, tablet, agenda eletrônica, gravador ou outros
similares, ou instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, pager entre outros, ou
que deles fizer uso;
g) não devolver as Folhas de Respostas conforme o subitem 7.31;
h) ausentar-se da sala de provas, portando as Folhas de Respostas e/ou o Caderno de Questões fora do prazo
determinado no subitem 7.31;
i) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase
do concurso público;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital;
k) recusar a submeter-se ao sistema de detecção de metal;
l) fotografar, filmar ou, de alguma forma, registrar e divulgar imagens e informações acerca do local da prova, da prova
e de seus participantes;
m) desrespeitar, ofender, agredir ou, de qualquer outra forma, tentar prejudicar outro candidato;
n) perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos durante a preparação ou realização das provas;
o) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;
p) recusar-se a seguir as instruções dadas por membro da Comissão Organizadora, da Banca Examinadora, da equipe
de aplicação e apoio às provas ou qualquer outra autoridade presente no local do certame;
q) deixar de atender as normas contidas no Caderno de Questões das provas e na Folha de Respostas e demais
orientações/instruções expedidas pela Reis & Reis Auditores Associados.
r) Permanecer no local da prova objetiva com vestimenta inadequada (trajando somente vestes de banho, sem camisa,
com boné, com chapéu, com touca, com gorro, óculos escuros etc.),
7.37 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico de leitura ótica.
7.38 A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas (gabarito) implicará na eliminação
automática do mesmo.
7.39 Se, a qualquer tempo, for constatado por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação
policial, administrativa ou judicial, ter utilizado processos ilícitos, o candidato será excluído do Concurso Público,
garantidos o contraditório e a ampla defesa.
7.40 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de
candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim no ato da inscrição. Nesse caso, se deferido o seu
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pedido, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal devidamente treinado pela coordenação do
Concurso.
7.2 DAS PROVAS PRÁTICAS
7.2.1 A Prova Prática de caráter Eliminatório com a data de realização definida no Anexo III.
7.2.2 A Prova Prática será aplicada para os cargos de Mecânico e Motorista II.
7.2.3 Observada a reserva de vagas para os candidatos com deficiência e respeitados os empates na última colocação,
serão convocados para a etapa da Prova de Prática os candidatos aprovados na Prova Objetiva e classificados até 03
vezes o número de vagas para cada cargo, conforme os critérios de classificação estabelecidos no item 14 e seus
subitens.
7.2.4 A Prova Prática será realizada em data, local e horário estabelecido no termo da Convocação para Prova Prática
que será publicada conforme o item 1.3 deste Edital.
7.2.5 Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local
estabelecidos na convocação para Prova Prática.
7.2.6 Os candidatos deverão apresentar-se para a Prova Prática munidos de documento único de identidade original
de valor legal, que contenha, no mínimo, fotografia, assinatura e filiação e preferencialmente o Cartão Definitivo de
Inscrição – CDI.
7.2.7 A identificação correta do local de aplicação da prova prática e o comparecimento no horário determinado serão
de inteira responsabilidade do candidato. Em nenhuma hipótese será realizada a prova prática fora do local, data e
horário determinado.
7.2.8 O candidato após a prova prática, será considerado APTO ou INAPTO.
7.2.9 Será eliminado da seleção o candidato que não atender aos itens 7.2.5 e 7.2.6.
7.2.10 Os procedimentos para a realização dos testes e os critérios de avaliação da prova prática, serão baseados nas
descrições das atividades de cada cargo, especificadas no Anexo IV deste Edital e serão previamente determinados
no Termo da Convocação da Prova Prática, para cada cargo.
7.2.11 Os candidatos ao cargo de Motorista II, deverão exibir ao examinador responsável pelo exame de direção sua
carteira nacional de habilitação, dentro do prazo de validade, original na categoria exigida no Anexo I deste Edital e
entregar-lhe uma fotocópia da mesma.
7.2.12 O candidato convocado para prestar a prova prática que apresentar condição física, psíquica ou orgânica
(estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, etc.), mesmo que temporária, que o impossibilite de realizá-la
integralmente na data estipulada, será eliminado do Concurso Público.
7.2.13 O candidato que não concluir, com aproveitamento, qualquer um dos testes da Prova de Prática estará eliminado,
após recursos interpostos contra esta decisão.
7.2.14 A Reis & Reis Auditores Associados e a Prefeitura Municipal de Capela Nova não se responsabilizam por
acidentes que porventura ocorram com o candidato durante a execução dos testes da prova prática, porém a Reis &
Reis Auditores Associados disponibilizará Equipamentos de Proteção Individual, se necessário.
7.2.15 Será eliminado da prova prática o candidato que:
a) deixar o local durante a realização da Prova Prática sem a devida autorização;
b) incorrer em falta de urbanidade com os organizadores da seleção;
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c) usar ou tentar usar de meios fraudulentos, bem como portar material que possa ser utilizado para fraudar a realização
da Prova de Prática;
d) deixar de comparecer ou não atender à chamada para execução da Prova de Prática;
e) deixar de atender às normas e orientações constantes no Termo de Convocação para Prova Prática, assim como as
expedidas pelos organizadores do concurso público no momento da Prova de Prática.
7.2.16 O resultado da Prova de Prática será publicado conforme o Anexo III deste Edital.
7.2.17 Método de avaliação da Prova Prática:
7.2.17.1 A prova prática para o cargo de Motorista II constará de prática de direção em veículo a ser definido pela
Comissão Especial do Concurso e compatível com as atividades a serem desempenhadas, avaliada por examinador
habilitado, consumando em Laudo de Avaliação Técnica, avaliando desta forma a capacidade prática do candidato no
exercício e desempenho das tarefas do cargo. Conforme critérios preestabelecidos, separados por tipo de falta, a
seguir:
I – FALTA ELIMINATÓRIA - Ao cometer uma das infrações abaixo o candidato está automaticamente eliminado e não
precisa completar o restante da prova;
Avançar sobre o meio fio;
Usar a contramão de direção;
Não completar a realização de todas as etapas do exame;
Provocar acidente durante a realização do exame.
II – FALTA GRAVE - MENOS 15 PONTOS POR FALTA:
Deixar de observar a sinalização da via, sinais de regulamentação, de advertência e indicação;
Exceder a velocidade indicada para a via;
Deixar de usar o cinto de segurança;
Perder o controle da direção do veículo em movimento.
III – FALTA MÉDIA - MENOS 7,5 PONTOS POR FALTA:
Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;
Arrancar sem soltar o freio de mão;
Não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas.
IV – FALTA LEVE - MENOS 2,5 PONTOS POR FALTA:
Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
Engrenar as marchas de maneira incorreta;
Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
Usar incorretamente os instrumentos do painel.
7.2.2.2 A prova prática para o cargo de Mecânico constará de prática de manuseio de equipamentos, materiais e
ferramentas próprias da atividade, onde serão observados cuidados com a higiene, segurança do trabalho, riscos de
acidentes, cuidados e tarefas específicas de cada atividade, consumando em Laudo de Avaliação Técnica a ser
elaborado por profissional da área, devidamente contratado para este fim, que avaliará desta forma, a capacidade
prática do candidato no exercício e desempenho das tarefas do cargo, separadas por tipo de falta a seguir:
•

Conhecimento e execução das tarefas relacionadas às atividades (60 pontos);

•

Conhecimento e uso dos equipamentos de segurança (20 pontos);

•

Conhecimento e uso das ferramentas relacionadas às atividades (20 pontos).

Observação: a execução adequada das atividades descritas vale 60 pontos. O uso de equipamentos de segurança e
das ferramentas valem 20 pontos cada.
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8 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE
8.1 A classificação final dos candidatos será ordenada por cargo, em ordem decrescente, somente dos aprovados de
acordo com o total de pontos obtidos no somatório das provas Objetiva de Múltipla Escolha.
8.2 Apurado o total de pontos, na hipótese de empate entre os candidatos, será aplicado o disposto no art. 27 da lei
10.741/2003(Estatuto do Idoso – candidatos com idade superior ou igual a 60 anos) aplicando-se subsidiariamente,
para efeito de classificação, e sucessivamente, ao candidato que:
8.3 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Conhecimentos Específicos;
8.4 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Língua Portuguesa;
8.5 Obtiver o maior número de pontos na Prova de Matemática quando houver;
8.6 Obtiver o maior número de pontos na Prova Conhecimentos Gerais quando houver;
8.7 Obtiver o maior número de pontos na Prova Noções de Informática quando houver;
8.8 Tiver mais idade.
8.9 O Resultado Final do Concurso Público será publicado às 16 horas do dia 31/05/2016, no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG e nos sites www.reisauditores.com.br.
9 - DOS RECURSOS
9.1 Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a Comissão para Fiscalização e
Acompanhamento do Concurso Público, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia subseqüente à data
de publicação do objeto de recurso contra todas as decisões proferidas no decorrer do processo que tenham
repercussão na esfera de direitos dos candidatos, salientando-se, dentre outros:
a) Edital;
b) Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição;
c) Inscrições (Erro na grafia do nome e/ou nº do documento, erro na nomenclatura do cargo e indeferimento da
inscrição);
d) Erro na a identificação do local, sala, data e horário de realização das provas;
e) Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escola e Gabarito oficial;
f) Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas Práticas, quando houver;
g) Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas;
h) Outras fases do edital.
9.2 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA INTERNET
9.2.1 Para a interposição de recurso pela internet o candidato deverá acessar o site www.reisauditores.com.br dentro
do prazo estabelecido, seguindo os passos a seguir:
a) Acesse o site www.reisauditores.com.br;
b) Lado superior direito da página principal, insira seu CPF e senha;
c) Na próxima página aparecerá o nome do concurso, basta clicar;
d) Após localize sua inscrição e nome do cargo, clique novamente;
e) Então, aparecerá os serviços disponíveis, clique em Recursos e leia as orientações para sua realização.
9.2.2 O candidato deverá guardar sua Senha cadastrada no ato da inscrição para acesso à Área Restrita do Candidato,
pois é por lá que se dará a interposição de recursos pela internet de forma segura e com identificação do candidato.
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9.3 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE PROTOCOLO PRESENCIAL
9.3.1 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido, de forma legível e protocolados pelos
candidatos Sede da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, situada à rua Lopes de Assis, nº09, Centro - Capela
Nova/MG, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital que deverá ser obrigatoriamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Manuscrito (letra de forma), Datilografado ou digitado em original;
Ser exclusivo, apresentando-se um para cada questão recorrida (no caso de recurso contra o gabarito oficial);
Conter indicação do número da questão e da prova (no caso de recurso contra o gabarito oficial);
Ter capa constando o nome, número de inscrição e assinatura do candidato;
Estar conforme o Anexo VII deste edital, preenchido e assinado;

9.4 OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS
9.4.1 Os recursos deverão ser apresentados dentro do prazo estabelecido no item 9.1.
9.4.2 Quanto aos recursos de questões da prova e gabarito oficial, deverá ser elaborado um recurso por questão.
9.4.3 Os recursos devem ser apresentados com fundamentação lógica e consistente, mencionando a bibliografia
consultada.
9.4.4 Não serão aceitos recursos enviados por fax e-mail ou qualquer outro meio que não seja o previsto neste Edital.
9.4.5 Serão indeferidos os recursos que não atenderem aos dispositivos aqui estabelecidos.
9.4.6 Prazo para interposição de recursos é preclusivo e comum a todos os candidatos.
9.4.7 Após o julgamento dos recursos sobre gabaritos e questões objetivas, a anulação de qualquer questão do
certame, seja por recurso administrativo ou por decisão judicial, resultará em benefício de todos os candidatos, ainda
que estes não tenham recorrido ou ingressado em juízo, e eventuais alterações no gabarito preliminar serão divulgadas.
9.4.8 O parecer contendo a decisão relativa ao recurso estará à disposição do candidato recorrente, nas datas
determinadas no Cronograma do Concurso, na Sede da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, situada à rua
Lopes de Assis, nº09, Centro - Capela Nova/MG até a data de homologação. Sendo que os resultados e as respostas
dos recursos serão divulgados na internet no site www.reisauditores.com.br na Área do Candidato.
9.4.9 A Reis e Reis Auditores Associados é a única e última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais a essa Banca Examinadora.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 Toda informação referente à realização do Concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG,
através da Comissão Especial para Fiscalização e Acompanhamento do Concurso Público, devidamente assessorada
pelos responsáveis técnicos da empresa Reis & Reis Auditores Associados.
10.2 O prazo de validade do presente Concurso Público é de 02 (dois) anos, contados da data da homologação
do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.
10.3 Todo material referente ao Concurso Público ficará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG
no período mínimo de 05 (cinco) anos.
10.4 Ao entrar em exercício, o candidato ficará sujeito ao cumprimento do estágio probatório de 03 (três) anos, durante
o qual sua eficiência e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
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10.5 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições
do Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital.
10.6 A Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG e a Reis e Reis Auditores Associados não se responsabilizam por
quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público.
10.7 O candidato deverá manter junto a Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, durante o prazo de validade do
Concurso Público, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações, não lhe cabendo qualquer reclamação
caso esta não seja possível, por falta da citada atualização.
10.8 A aprovação no Concurso Público fica condicionada à observância das disposições legais pertinentes, da
rigorosa ordem de classificação, do seu prazo de validade e limites de vagas existentes ou que vierem a vagar
ou forem criadas posteriormente, sendo que todas as vagas oferecidas serão obrigatoriamente providas dentro
do prazo de validade do certame, ou seja, o candidato tem o direito de ser nomeado dentro do número de vagas
oferecidas, obedecendo sempre à ordem final de classificação.
10.9 O candidato aprovado, quando nomeado, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para tomar posse, podendo ser prorrogado
este prazo por uma única vez por igual período, mediante requerimento.
10.10 Quando a posse do candidato não ocorrer dentro do prazo previsto, sua nomeação será considerada sem efeito,
implicando no reconhecimento da desistência e renúncia em ocupar o cargo para a qual foi aprovado, reservando-se à
administração o direito de convocar o próximo candidato.
10.11 O candidato empossado deverá assumir suas atividades em dia, hora e local definido pela Administração, sendo
que somente após esta data, ser-lhe-á garantido o direito à remuneração.
10.12 No ato da posse no cargo o candidato não poderá estar incompatibilizado para a investidura no cargo público.
10.13 Para o provimento no cargo efetivo o candidato nomeado deve ter aptidão física e mental e não ser portador
de deficiência incompatível com o exercício do cargo, comprovada em inspeção realizada pela junta médica que
poderá ter suporte de equipe multidisciplinar nomeada pela Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG.
10.14 O candidato que for CONTRA-INDICADO na avaliação médica, que interpor recurso fundamentado terá
analisado o recurso pela equipe multidisciplinar que definirá pela reconsideração ou manutenção do resultado, cuja
decisão, será homologada pelo Prefeito Municipal de Capela Nova/MG para todos os fins de direito.
10.15 No ato da posse o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
a) Laudo médico favorável, fornecido por profissional ou junta médica devidamente designada, conforme subitem
10.12, de posse dos seguintes exames:
 Hemograma completo com plaquetas;
 Grupo sanguíneo e fator Rh;
 Urina rotina;
 Eletrocardiograma;
 Raio X de tórax PA
Obs: Os exames poderão ser realizados na rede pública ou privada de saúde, com validade de até 30 (trinta)
dias a contar da data de sua realização.
b)
c)
d)
e)
f)

Fotocópia da certidão de nascimento ou de casamento com as devidas averbações, se houver;
Fotocópia da certidão de nascimento dos filhos, se houver;
Fotocópia do cartão de vacina dos filhos com idade até 7 anos;
Fotocópia do comprovante de freqüência escolar dos filhos com idade entre 8 e 14 anos.
Fotocópia da Cédula de Identidade (RG)

19

|www.reisauditores.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
Edital de Concurso Público nº 01/2015
Organização: Reis & Reis Auditores Associados

g) Fotocópia do CPF;
h) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição;
i) Fotocópia do Certificado de Reservista, se candidato do sexo masculino;
j) Fotocópia do cartão PIS/PASEP;
k) Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio até a data da posse, devidamente registrada em
Cartório;
l) Declaração de que não infringe o art.37 inciso XVI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(Acumulação de cargos e funções) e ainda, quanto aos proventos de aposentadoria, o disposto no art.37, § 10, da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98.
m) Certidão de Antecedentes, expedida pelo Instituto de Identificação de Minas Gerais;
n) Fotocópia do Diploma e do registro Profissional da Categoria, com a habilitação específica da área para qual se
inscreveu;
o) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação exigida de acordo com o cargo optado;
p) Comprovante de endereço atualizado (faturas de água, energia, telefone)
q) Declaração de não ter sofrido sanção impeditiva do exercício do cargo público;
r) 02 (duas) fotografias 3X4 de frente, coloridas, recentes e iguais;
s) Declaração de que se encontra em gozo dos direitos políticos.
*Para os itens que solicitam fotocópia, apresentar uma cópia simples e original para conferência da Prefeitura
de Capela Nova/MG.
10.16 A nomeação do candidato será publicada no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG e
encaminhada para o endereço fornecido pelo candidato no ato da inscrição.
10.17 Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão nomeada para Fiscalização e Acompanhamento
do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG.
10.18 Todas as publicações referentes ao concurso
www.reisauditores.com.br salvo por motivos de força maior.

estarão

disponíveis

na

Internet,

no

endereço

10.19 Caberá ao Prefeito Municipal de Capela Nova/MG a homologação do resultado final.
Capela Nova/MG, 18 de novembro de 2015.

Luiz Gonzaga da Silva
Prefeito Municipal.
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ANEXO I
CARGOS, VAGAS, QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA,
JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO.
Cód.
01
02
03
04

Cargos
Auxiliar de Serviços
Gerais I - Estrada
Auxiliar de Serviços
Gerais I - Limpeza
Auxiliar de Serviços
Gerais I – Cantineira
Assistente
Administrativo

Vagas

Vagas
PCD

Vencimento
Inicial (R$)

Jornada de
Trabalho/
Semanal

02

-

788,00

40

01

-

788,00

40

01

-

788,00

40

01

-

1.028,00

40

05

Assistente Social

01

-

1.905,00

30

06

Atendente Consultório
Dentário

01

-

788,00

40

07

Contador

01

-

2.132,00

40

08

Enfermeiro

02

-

1.905,00

40

09

Escriturário

04

-

862,00

40

10

Fiscal de Tributos
Municipais

01

-

11

1.135,00

40

1.054,00

Fonoaudiólogo

01

-

12

Mecânico

01

-

788,00

30

13

Médico Clínico Geral

01

-

1.905,00

20

14

Médico Pediatra

01

-

1.905,00

20

15

Médico Plantonista I

08

01

700,00/plantão
12 horas

-

16

Médico Plantonista II

01

-

700,00/plantão
12 horas

-

17

Médico Psiquiatra

01

-

1.905,00

20

20

1

Qualificação
Mínima Exigida
Fundamental
Incompleto - 4.ª Série
Fundamental
Incompleto - 4.ª Série
Fundamental
Incompleto - 4.ª Série
Ensino
Médio
Completo
Ensino Superior em
Serviço
Social
e
Registro no Conselho
competente
Ensino Médio / Curso
ACD - Auxiliar de
Consultório Dentário
Ensino Superior em
Ciências Contábeis e
Registro no Conselho
Competente
Ensino Superior em
Enfermagem e Registro
no
Conselho
Competente
Ensino Fundamental
Completo
Ensino Médio
Ensino Superior em
Fonoaudiologia
e
Registro no Conselho
Competente
Fundamental
Incompleto - 4.ª Série
Ensino Superior em
Medicina e Registro no
Conselho competente
Ensino Superior em
Medicina e Registro no
Conselho competente
Ensino Superior em
Medicina e Registro no
Conselho competente
Ensino Superior em
Medicina e Registro no
Conselho competente
Ensino Superior em
Medicina e Registro no
Conselho competente

Lei Municipal
492/92 - 644/02 734/09
492/92 - 644/02 734/09
492/92 - 644/02 734/09

Taxa de
Inscrição
(R$)
31,00
31,00
31,00

492/92

41,00

644/02

76,00

809/14

31,00

809/14

85,00

644/02 - 809/14

76,00

492/92

34,00

492/92

45,00

734/09

42,00

484/91 - 809/14

31,00

644/02

76,00

644/02

76,00

644/02

76,00

644/02

76,00

644/02

76,00
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Motorista II

05

01

910,00

40

19

Oficial Especializado

01

-

862,00

40

20

Operador de
Máquinas

01

-

802,00

40

21

Procurador Municipal

01

-

2.132,00

30

22

Professor Educação
Física

01

-

1.068,00

20

23

Psicólogo

01

-

1.466,00

30

24

Professor Municipal II

01

-

910,00

24

25

Técnico de
Enfermagem

01

-

884,00

40

26

Técnico em Segurança
do Trabalho

01

-

1.462,00

40

27

Técnico em
Laboratório

01

-

1.133,00

40

CNH Categoria D e
(Ensino Fundamental)
completo) ou 02 anos
de Experiência na
função
Ensino Fundamental
Incompleto - 4.ª Série
Fundamental
Incompleto - 4.ª Série
Ensino Superior em
Direito e Registro
Conselho competente
Ensino Superior em
Educação Física e
Registro no Conselho
competente
Ensino Superior em
Psicologia e Registro no
Conselho competente
Magistério ou Normal
Superior/Pedagogia
Ensino
Técnico
e
Registro no Conselho
competente
Ensino
Técnico
Completo e Registro no
Conselho Competente
Ensino
Técnico
e
Registro no Conselho
competente

492/92 – 644/02 –
761/10

36,00

492/92

34,00

610/99 – 644/02

32,00

809/14

85,00

760/2010 - 809/14

36,00

734/09

58,00

492/92 – 644/02

36,00

734/09

35,00

809/14

58,00

734/09

45,00

Conforme Subitem 5.1.3 - Na hipótese de aplicação do percentual resultar em número fracionado, a fração será
arredondada para o primeiro número inteiro subsequente, sendo que o resultado da aplicação dessa regra deve ser
mantido, sempre, dentro do limite mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas conforme Legislação vigente regendo-se a disputa pela igualdade de condições, atendendo assim, ao
princípio da competitividade.
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ANEXO II
CARGOS, TIPOS DE PROVAS, ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA, QUANTIDADE DE QUESTÕES E PESO.
Cargos
 Auxiliar de Serviços Gerais I – (Estrada /
Limpeza / Cantineira)
 Mecânico
 Oficial Especializado
 Operador de Máquinas

 Escriturário
 Motorista II

Tipos de Provas

Nº questões

Peso

Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específico

10
10
10

01
01
02

10
10
10
10

01
01
01
02

10
10
10
10

01
01
01
02

10
10
10
10

01
01
01
02

Ensino Fundamental Incompleto – 4ª
Série
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específico
Ensino Fundamental Completo

 Assistente Administrativo
 Atendente Consultório Dentário
 Fiscal de Tributos Municipais
 Técnico de Enfermagem
 Técnico de Segurança do Trabalho
 Técnico Laboratório
 Professor Municipal II













Assistente Social
Contador
Enfermeiro
Fonoaudiólogo
Médico Pediatra
Médico Clínico Geral
Médico Plantonista I
Médico Plantonista II
Médico Psiquiatra
Procurador Municipal
Psicólogo
Professor de Educação Física

Língua Portuguesa
Noções de Informática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específico
Ensino Médio/Técnico/Magistério/Normal
Superior/Pedagogia

Língua Portuguesa
Noções de Informática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específico

Ensino Graduação
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ANEXO III
CRONOGRAMA
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

18/11/2015

16h00min.

Publicação da íntegra do Edital

18/11/2015

-

Publicação de Extrato do Edital

18/01/2016
a
20/01/2016

09h00min. às
11h00min. e
13h00min. às
17h00min.

Período para requisição de isenção da taxa
de inscrição

26/01/2016

16h00min.

Divulgação da lista de pedidos de isenção
deferidos ou indeferidos

27/01/2016
a
29/01/2016

24 horas pela
internet;
09h00min. às
11h00min. e
13h00min. às
17h00min.

Prazo para protocolo de recurso sobre
Indeferimento Pedido de Isenção

Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº09, Centro Capela Nova/MG; ou site
www.reisauditores.com.br

10/02/2016

16h00min

Julgamento recursos sobre Indeferimento
Pedido de Isenção

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br

18/01/2016
a
16/02/2016
18/01/2016
a
16/02/2016

A partir das
09h00min. do dia
18/01/2016 até às
23h59min. do dia
16/02/2016
09h00min. às
11h00min. e
13h00min. às
17h00min.

LOCAL
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br.
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal
O
Circular
e
no
site
www.reisauditores.com.br
Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº09 - Centro - Capela Nova/MG; Ou Via
Correios para Rua da Bahia, 1004 – sala 904 –
centro Belo Horizonte/MG – CEP 30.160-011.
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br

Período de Inscrições VIA INTERNET dos
candidatos ao concurso público. Com
vencimento do boleto no dia 17/02/2016.

Site www.reisauditores.com.br

Período de Inscrições Presenciais dos
candidatos ao concurso público;
Exceto sábados, domingos e feriados. Com
vencimento do boleto no dia 17/02/2016.
Divulgação da relação de inscrições e
Listagem de Candidatos que Solicitaram
Condições Especiais.

Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº 09, Centro - Capela Nova/MG; Ou
Site www.reisauditores.com.br.
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br

01/03/2016

16h00min

02/03/2016
a
04/03/2016

24 horas pela
internet;
09h00min. às
11h00min. e
13h00min. às
17h00min.

Prazo para protocolo de recurso sobre as
inscrições

Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº 09, Centro Capela Nova/MG; Ou Site
www.reisauditores.com.br

15/03/2016

16h00min.

Julgamento recursos sobre as inscrições

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br

15/03/2016

16h00min.

Divulgação da Planilha indicando o local e
horário de realização das Provas Objetivas
de Múltipla Escolha.

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br.

20/03/2016

-

Realização da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha.

Local e horário de realização: a divulgar

21/03/2016

16h00min.

Divulgação dos gabaritos da Prova Objetiva
de Múltipla Escolha

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br
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22/03/2016
a
24/03/2016

24 horas pela
internet;
Presencial:
09h00min às
17h00min

Prazo para protocolo de recurso sobre os
gabaritos da Prova Objetiva de Múltipla
Escolha.

Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº 09, Centro - Capela Nova/MG; Ou Site
www.reisauditores.com.br

05/04/2016

16h00min.

Divulgação dos recursos sobre Gabarito
Oficial e Resultado Provisório.

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br.

06/04/2016
a
08/04/2016

24 horas pela
internet;
Presencial:
09h00min às
17h00min

Prazo para protocolo de recurso sobre o
Resultado Provisório

Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº 09, Centro - Capela Nova/MG; Ou Site
www.reisauditores.com.br

12/04/2016

16h00min.

Divulgação dos recursos sobre Resultado
Provisório.

12/04/2016

16h00min.

Convocação para Provas Práticas.

24/04/2016

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br.
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br.
Local e horário de realização: a divulgar
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br.

Realização da Prova Prática.

03/05/2016

16h00min.

Divulgação do Resultado da Prova Prática

04/05/2016
a
06/05/2016

24 horas pela
internet;
Presencial:
09h00min às
17h00min

Prazo para protocolo de recurso sobre o
Prova Prática

17/05/2016

16h00min.

18/05/2016
a
20/05/2016

24 horas pela
internet;
Presencial:
09h00min às
17h00min

Prazo para protocolo de Resultado da Prova
Prática e Resultado Geral.

31/05/2016

16h00min

Julgamento dos recursos sobre o Resultado
da Prova Prática e Resultado Geral.

31/05/2016

16h00min

Divulgação do Resultado Final Definitivo
apto à homologação pelo Prefeito.

Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº 09, Centro - Capela Nova/MG; Ou Site
www.reisauditores.com.br

Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Divulgação dos recursos sobre Resultado da
Capela
Nova/MG
e
no
site
Prova Prática e Resultado Geral.
www.reisauditores.com.br
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Presencial: Sede da Prefeitura Municipal de
Capela Nova, localizada à rua Lopes de Assis,
nº 09, Centro - Capela Nova/MG; Ou Site
www.reisauditores.com.br
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br
Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de
Capela
Nova/MG
e
no
site
www.reisauditores.com.br
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ANEXO IV
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - 4ª Serie





AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I (Estrada / Limpeza / Cantineira)
MECANICO
OFICIAL ESPECIALIZADO
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - 4ª Série: Interpretação de
Texto; Alfabeto; Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas,
Paroxítonas e Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro
Consonantal; Dígrafo; Pontuação; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO - 4ª Série: História,
Geografia, Estudos Sociais e Ciências de 1ª a 4ª série. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica,
Política, Cultural, Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística Literária e Social do Brasil.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I - ESTRADA, LIMPEZA E
CANTINEIRA / OFICIAL ESPECIALIZADO: Atividades Inerentes ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e
comportamento. Prevenção de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, medidas de
proteção coletiva, medidas de proteção individual; Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, coleta e armazenamento
do lixo. Matemática de uso e manuseio de instrumentos de trabalho.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA / MECÂNICO: Código de
Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 (ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Noções de Primeiros
Socorros; Noções de mecânica de automóveis. Conhecimento de defeitos simples do motor. Procedimentos corretos para
economizar combustível. Cuidados necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas. Conhecimento básico
sobre sistema de freios. Defeitos simples do sistema elétrico.

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
 ESCRITURÁRIO
 MOTORISTA II

LÍNGUA PORTUGUÊSA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: : Interpretação de Texto; Alfabeto;
Sílaba; Grafia correta das palavras; Separação de Sílabas; Feminino; Masculino; Sílabas Tônicas, Oxítonas, Paroxítonas e
Proparoxítonas; Substantivo, Coletivo, Acentuação; Sinônimos e Antônimos; Encontro Vocálico e Encontro Consonantal; Dígrafo;
Pontuação; Frase, Tipos de Frase; Singular e Plural; Artigo; Substantivo Próprio e Comum; Gênero, Número e Grau do Substantivo;
Adjetivo; Pronomes; Verbos, Tempos do Verbo; Frase e oração; Sujeito; Predicado; Advérbio; Interjeição; Onomatopéia; Uso do
porquê.
MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: Conjuntos; Sistema de Numeração Decimal;
Sistema Romano de Numeração; Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão de Números Naturais; Números Racionais; Operações
com Frações (Adição Subtração, multiplicação e divisão); Números Decimais; Porcentagem; Sistema Monetário, Medidas de
Comprimento, Massa, Capacidade e Tempo; Geometria (Ponto, Plano, Retas, Semi-retas, Segmento de Retas, Ângulos, Polígonos,
Triângulo; Perímetro de um triângulo, Quadrilátero, Tipos de Paralelogramos); Cálculo de Áreas, Polígono, Metro Quadrado e
Unidades maiores e menores do que o metro quadrado. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Raiz.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO: História, Geografia, Estudos
Sociais e Ciências de 1ª a 4ª série. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural,
Saúde, Ambiental, Esportiva, Artística Literária e Social do Brasil.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ESCRITURÁRIO: Impostos; Taxas; Emolumentos; Contribuição de
melhoria; Lei 8.666; Código Tributário Nacional; Tributos na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal; Direito de
Empresa - artigos 966 a 1195 do Código Civil; Poder de polícia; Procedimentos de início e término de fiscalização, auto de infração;
Direito de Defesa; Lei de Execução Fiscal, Prescrição e Decadência do crédito tributário. NOÇÕES EM REDAÇÃO OFICIAL; 2.1.
Modalidades de textos técnicos; 2.2. Aspectos gerais da redação oficial; 2.3. Conceito e princípios de redação oficial; 2.4.
Impessoalidade; 2.5. Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 2.6. Concisão e clareza; 2.7. Fechos para comunicação; 2.8.
Identificação do signatário; 2.9. Modelos oficiais – normas gerais; 2.10. Pronomes de Tratamento; 2.11. Concordância; 2.12.
Emprego; 2.13. Abreviaturas, siglas e símbolos; 2.14. Comunicações oficiais; 2.15. O padrão ofício; 2.16. Exposição de motivos;
2.17 Mensagem; 2.18. Telegrama; 2.19. Fax 2.20. Correio Eletrônico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MOTORISTA II: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997
(ATUALIZADA COM TODAS AS ALTERAÇÕES); Direção Defensiva; Noções de Primeiros Socorros; Noções de mecânica de
automóveis. Conhecimento de defeitos simples do motor. Procedimentos corretos para economizar combustível. Cuidados
necessários para conservar o veículo em boas condições mecânicas. Conhecimento básico sobre sistema de freios. Defeitos simples
do sistema elétrico.
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO








ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ATENDENTE CONSULTORIA DENTARIO
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
TÉCNICO LABORATORIO
PROFESSOR MUNICIPAL II

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO: Compreensão e interpretação
de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de
palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase.
Fonologia: conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia:
estrutura e formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. Semântica:
a significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. Ortografia oficial
– novo acordo ortográfico.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO: Conceitos de
Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a
Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e
pesquisa; Conceitos de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e
procedimentos de informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para
edição de textos e planilhas (Ex.: Word, Excel). Sugestão Bibliográfica: Revistas ou manuais ou livros técnicos / específicos da área.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO / TÉCNICO: História, Geografia e
Ciências de 1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde,
Meio Ambiente, Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo).
Conhecimentos básicos de informática e Internet.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Contabilidade Publica: Conceitos
gerais. Campo de aplicação. Regimes contábeis Técnicas de registro e de lançamentos contábeis. Plano de Contas. Balanços
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial. Demonstração das Variações Patrimoniais. Orçamento Público: Conceitos gerais. Processo
de Planejamento. Princípios. Ciclo Orçamentário. Orçamento por Programas. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios;
Escrituração Contábil. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito; Classificação. Licitação; Estágios. Restos a Pagar: Conceitos;
Sistemática; Implicações após a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida Pública: Conceitos; Sistemáticas; Implicações após a Lei de
Responsabilidade Fiscal. Regime de Adiantamento: Conceito; Finalidades; Controle dos Adiantamentos. Patrimônio Público:
Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas. Variações Patrimoniais. Variações Ativas e Passivas. Créditos
Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e Abertura; Vigência; Indicação e Especificação de recursos. Controle Interno:
Conceitos; Objetivos; Implantação do Sistema de Controle Interno e Metodologias Existentes; Licitações: Modalidades; Conceitos
Gerais; Limites; Processos e Procedimentos Licitatórios; Julgamento das Propostas; Contrato Administrativo; Concessões e
Permissões. Noções de Administração Pública. Constituição Federal/88, Da administração Pública, Dos Servidores Públicos art 37
ao art 41. NOÇÕES EM REDAÇÃO OFICIAL; 2.1. Modalidades de textos técnicos; 2.2. Aspectos gerais da redação oficial; 2.3.
Conceito e princípios de redação oficial; 2.4. Impessoalidade; 2.5. Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 2.6. Concisão e
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clareza; 2.7. Fechos para comunicação; 2.8. Identificação do signatário; 2.9. Modelos oficiais – normas gerais; 2.10. Pronomes de
Tratamento; 2.11. Concordância; 2.12. Emprego; 2.13. Abreviaturas, siglas e símbolos; 2.14. Comunicações oficiais; 2.15. O padrão
ofício; 2.16. Exposição de motivos; 2.17 Mensagem; 2.18. Telegrama; 2.19. Fax 2.20. Correio Eletrônico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ATENDENTE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: Noções gerais sobre
atendimento ao público, higiene e limpeza, utilização de materiais dentários, saúde bucal e profilaxia, arcadas dentária (adulto e
criança), estrutura do dente, montagem de instrumento clínico, EPI (equipamentos de proteção individual), anatomia dental, atividade
e reação de produtos químicos, Procedimentos preventivos e restauradores, esterilização e desinfecção, preparo de materiais,
Odontologia social e preventiva - Epidemiologia, métodos preventivos, políticas de saúde e cariologia, Odontologia Social e
preventiva, Paciente infantil, paciente especial e biogênese da dentição.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: Impostos; Taxas; Emolumentos;
Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário Nacional; Tributos na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal;
Direito de Empresa - artigos 966 a 1195 do Código Civil; Poder de polícia; Procedimentos de início e término de fiscalização, auto
de infração; Direito de Defesa; Lei de Execução Fiscal, Prescrição e Decadência do crédito tributário. NOÇÕES EM REDAÇÃO
OFICIAL; 2.1. Modalidades de textos técnicos; 2.2. Aspectos gerais da redação oficial; 2.3. Conceito e princípios de redação oficial;
2.4. Impessoalidade; 2.5. Linguagem dos atos e comunicações oficiais; 2.6. Concisão e clareza; 2.7. Fechos para comunicação; 2.8.
Identificação do signatário; 2.9. Modelos oficiais – normas gerais; 2.10. Pronomes de Tratamento; 2.11. Concordância; 2.12.
Emprego; 2.13. Abreviaturas, siglas e símbolos; 2.14. Comunicações oficiais; 2.15. O padrão ofício; 2.16. Exposição de motivos;
2.17 Mensagem; 2.18. Telegrama; 2.19. Fax 2.20. Correio Eletrônico.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL II: Proposta curricular CBC (Conteúdos
Básicos Curriculares) – Ciclo da Alfabetização e Ciclo Complementar. Parâmetros Curriculares Nacionais e Proposta Curricular
(RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil). História da Educação Infantil; Criança e infância: conceito de
infância, família e suas historicidades. Visão histórica e crítica das principais concepções de infância, criança e educação infantil na
contemporaneidade. A profissão docente com centralidade na educação de bebês e crianças pequenas em espaços coletivos de
creche e pré-escola. Bases legais sobre a oferta da Educação Infantil no contexto brasileiro. O direito à educação: a legislação
educacional brasileira. Principais programas de formação de professores para a Educação Infantil. Critérios de atendimento que
respeitem os direitos das crianças. Contribuições da psicologia, da sociologia e da antropologia para compreensão da infância e das
práticas cotidianas. Socialização, interação, cultura, múltiplas linguagens e práticas sociais de educação. Cuidar e educar. O
cotidiano e a rotina na educação infantil: profissionais, currículo, espaço/tempo, planejamento e atividades. As concepções de
ludicidade: o jogo, brinquedo e brincadeira e suas aplicações no processo de aprendizagem; Contribuições da brincadeira, das
interações e da linguagem no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Estratégias metodológicas e indicadores
para a ação pedagógica nos diferentes contextos educativos; A especificidade do trabalho educativo com bebês; A organização das
atividades da vida diária: sono, alimentação, higiene e cuidados essenciais. A linguagem e a criança: aquisição da linguagem;
relações entre escrita, oralidade, linguagem verbal e não verbal; a criança na sociedade letrada. Avaliação na Educação Infantil:
legislação, modalidades e instrumentos. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdo do ensino e da aprendizagem:
em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, dentre eles: alfabetização e letramento: aspectos linguísticos
como instrumentos para a leitura e a produção de textos; procedimentos de revisão textual e de reescritura. Recursos para o ensino
de Matemática: resolução de problemas, jogos, história da Matemática e elementos tecnológicos. Aquisição de conceitos
matemáticos e desenvolvimento de procedimentos, valores e atitudes que possibilitem o exercício da cidadania. Problematização
no ensino de Ciências. Busca de informações: observação, experimentação e leitura de textos informativos. História da Cidade do
Rio de Janeiro (do século XVI aos dias atuais). Construção dos conceitos de tempo: duração, simultaneidade, posterioridade e
anterioridade. Construção dos conceitos de espaço (relações topológicas, projetivas e euclidianas) e de grupos sociais. Discussão,
reflexão e posicionamento crítico como prática relevante para o desenvolvimento da cidadania. Atividades de pesquisa e atividades
em grupo na aprendizagem em Estudos Sociais. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder
na escola; currículo e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. Teorias educacionais contemporâneas e as concepções
de aprendizagem/ aluno/ ensino/ professor nessas abordagens teóricas. Teorias mais recentes sobre o desenvolvimento infantil e
seus reflexos na educação nas últimas décadas. O currículo (organização e dinâmica); conteúdos curriculares e aprendizagem; o
espaço da sala de aula como ambiente interativo; a atuação do professor mediador; a atuação do aluno como sujeito na construção
do conhecimento; A organização do tempo e do espaço e a avaliação como processo contínuo, investigativo e inclusivo; O papel do
erro na avaliação.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Imunização: conceito, importância, tipos,
principais vacinas e soros utilizados em saúde pública (indicação, contra-indicações, doses, vias de administração, efeitos
colaterais), conservação de vacinas e soros (cadeia de frio). Doenças transmissíveis: agente, forma de transmissão, prevenção,
sinais e sintomas, assistência de enfermagem e vigilância epidemiológica das principais doenças transmissíveis. Assistência de
enfermagem à mulher: na prevenção do Câncer cérvico-uterino e de Mama, no Pré-natal no planejamento familiar. Assistência de
enfermagem à criança: no controle do crescimento e desenvolvimento, no controle das doenças diarréicas, no controle das infecções
respiratórias agudas (pneumonia, otites, amigdalites, infecções das vias aéreas superiores), no controle das principais verminoses
(ascaradíase, oxioríase, estrogiloidíase, giardíase, amebíase e esquitossomose), na alimentação da criança (aleitamento materno e
orientação para o desmame). Assistência de enfermagem ao adulto. Conceito, causas, sinais e sintomas, tratamento e assistência
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de enfermagem das patologias dos seguintes sistemas: Sistema cardiovascular, insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão
arterial; Sistema respiratório: asma e pneumonias; Sistema digestivo: gastrites e úlceras pépticas; Sistema andócrino: diabetes
mellitus; Sistema neurológico: caracterização dos níveis de consciência e acidentes vascular cerebral; Sistema músculo-esquelético:
traumatismos (distensão, entorços, subluxação e fraturas); Procedimentos básicos de enfermagem: verificação da pressão arterial,
pulso, temperatura e respiração, curativos (técnicas, tipos de curativos), administração de medicamentos (diluição, dosagem, vias e
efeitos colaterais); Legislação em Enfermagem: Lei do exercício profissional; Conceitos matemáticos aplicados à prática profissional.
SUS/ SAÚDE PÚBLICA: Organização dos serviços de saúde no Brasil – Sistema Único de Saúde: princípios, diretrizes e controle
social. Organização da gestão, financiamento e legislação do SUS. Saúde complementar. Planejamento e programação local de
saúde. Políticas Nacionais na área da saúde: Política Nacional de Atenção Básica; Política Nacional de Saúde Ambiental; Política
Nacional de Humanização, Política Nacional de Promoção da Saúde. Epidemiologia e Indicadores de Saúde. Sistemas de
Informação em Saúde. Vigilância epidemiológica e Doenças de Notificação Compulsória. Educação em saúde. Sugestão
Bibliográfica: Constituição da República Federativa do Brasil. Artigos relacionados à saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho
Nacional de Saúde. Coletânea de Normas para o Controle Social no Sistema Único de Saúde. Brasília: Editora do Ministério da
Saúde. Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS. Brasília: CONASS. Brasil. Conselho
Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde. Brasília: CONASS. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância
em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. Brasília: Ministério da Saúde. Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde.
Brasília: Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política
Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da
Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: política nacional de humanização: documento base para gestores e
trabalhadores do SUS. Brasília: Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Subsídios para
construção da Política Nacional de Saúde Ambiental. Brasília: Editora do Ministério da Saúde. Brasil. Ministério da Saúde.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Histórico; Histórico; 2.
Leitura e Interpretação de Projetos Diversos - Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos, elétricos, telefônicos, de gás,
hidráulicos, sanitários, mecânicos, especiais, e de prevenção e combate a incêndios. Símbolos e detalhes. Desenho Arquitetônico:
planta de situação; planta baixa; especificações e símbolos; fachadas e detalhes. Escalas; 3. Segurança e Saúde no Trabalho nos
Diplomas Legais Vigentes no País: Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988; Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT; Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas pela; Lei 7410, de 27 de novembro de 1985;
Instrução Normativa, SSST/MTb No 1, de 11 de abril de 1994; Normas vigentes na ABNT referentes à Segurança e Saúde no
Trabalho; Normas vigentes na FUNDACENTRO referentes à Segurança e Saúde no Trabalho; 4. Sistema Federal de Inspeção do
Trabalho: Portaria nº 262 de 29 de maio de 2008 e suas alterações, Lei 7855, de 24 de outubro de 1989, e suas alterações; Portaria
Interministerial MTb/SAF 6, de 28 de março de 1994, e suas alterações; Portaria MTb 549, de 14 de junho de 1995, e suas alterações;
Instrução Normativa nº 76 de 15 de maio de 2009, Decreto 4552, de 27 de dezembro de 2002, e suas alterações; 5. Segurança e
Saúde no Trabalho – Normas Internacionais - OIT - Convenção 81 - Inspeção do Trabalho (Decreto 95.461, de 11 de dezembro de
1987); Convenção 139 - Prevenção e Controle de Riscos Profissionais Causados pelas Substâncias ou Agentes Cancerígenos
(Decreto 157, de 2 25 de julho de 1991); Convenção 148 - Proteção dos Trabalhadores contra os Riscos Profissionais devidos à
Contaminação do Ar, ao Ruído, às Vibrações no Local de Trabalho (Decreto 93.413, de 15 de outubro de 1986); Convenção 155 Segurança e Saúde dos Trabalhadores (Decreto 1.254, de 29 de setembro de 1994); 6. Segurança e Saúde no Trabalho – Legislação
da Previdência Social - Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e suas alterações; Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e suas alterações;
Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, e suas alterações; 7. Higiene e Medicina do Trabalho - Agentes ambientais físicos químicos
e biológicos. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Análise de elementos insalutíferos e
periculosos. Fisiologia do trabalho. Toxicologia. Doenças do trabalho. Epidemiologia geral. Epidemiologia das doenças profissionais
no Brasil. Aspectos toxicológicos e sua prevenção. Primeiros socorros. Recuperação de acidentados; 8. Segurança e Saúde no
Trabalho - Conceito de acidente do trabalho. Causas de acidentes do trabalho. Custos do acidente. Registro, análise e prevenção
de acidentes do trabalho. Equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI/EPC). Análise e comunicação de acidentes do
trabalho. Avaliação e controle de riscos profissionais. Medidas técnicas e administrativas de prevenção de acidentes; 9. Psicologia
e Segurança do Trabalho - Bases do comportamento humano. Ajustamento no trabalho. Planos promocionais. Motivação e
treinamento de pessoal. Aspectos psicológicos do acidente do trabalho; 10. Segurança do Trabalho referente a: Ferramentas
manuais portáteis. Máquinas e equipamentos. Motores e bombas. Equipamentos de pressão. Soldagem e corte. Caldeiras e vasos
sob pressão. Instalações e serviços em eletricidade. Cores e sinalização. Ventilação industrial. Segurança na construção civil; 11.
Ruídos - Fundamentos e controle. Ondas acústicas. Efeitos do ruído e vibrações no homem. Instrumentação para medições e análise
de ruído. Isolamento de ruído. Acústica de ambientes fechados. Protetores auriculares. Unidades e grandezas; 12. Ergonomia Histórico e definição. Aspectos sensoriais. Aspectos específicos de projetos e instrumentos. Aspectos motores e energéticos. A
ergonomia e a prevenção de acidentes. Antropometria. Organização ergonômica do trabalho em ambientes de produção.
Organização ergonômica do trabalho em ambientes de escritórios. L.E.R./D.O.R.T. Levantamento de peso; 13. Tecnologia e
Prevenção no Combate a Sinistros - Segurança patrimonial. Legislação de segurança patrimonial. Prevenção e combate a incêndios.
Sinistros; 14. Prevenção e Controle de Perdas – Fundamentos. Metodologia e controle de perdas. Controle de registros de acidentes.
Análise de sistemas de perdas e desperdícios de materiais. Fatores econômicos do programa de prevenção de perdas. Acidentes
fora do trabalho; 15. Segurança Industrial e Saúde - Prevenção e combate a incêndios. Explosão e explosivos. Calor e frio.
Iluminação. Produtos químicos. Equipamentos de proteção individual(EPI’s). Equipamentos de proteção coletiva (EPC’s); 16.
Proteção do Meio Ambiente. Poluição e poluentes. Fenômenos relativos a poluição atmosférica. Mudanças climáticas. Cenário
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ambiental nacional e internacional. Decreto 1413 de 14 de agosto de 1975; Decreto 76389 de03 de outubro de 1975. Protocolo de
KYOTO E MONTREAL. Planejamento e controle de obras e serviços. Importância do saneamento ambiental no contexto do
desenvolvimento sustentável. Sistemas de abastecimento de água e tratamento de água: dimensionamento de estações de
bombeamento, adutoras, reservatórios, rede de distribuição. Sistema e tratamento de esgotamento sanitário: dimensionamento de
rede coletora de esgoto, interceptor, emissário e estações de bombeamento de esgotos. Hidráulica, hidrologia e saneamento básico:
captação, tratamento e abastecimento de água; redes de esgotos, tratamentos de esgotos, tratamentos de águas residuais, sistemas
de drenagem pluvial.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM LABORATORIO: Controle de microorganismos:
esterilização e desinfecção; Principais métodos físicos e químicos. Preparo de soluções. Fundamentos básicos da microscopia ótica
e sua aplicação. Técnicas de coleta; Anticoagulantes; Punção venosa e arterial. Soro e plasma; Valores normais e interpretação
clínica dos principais exames laboratoriais. Hematologia: Elementos figurados do sangue: morfologia, função, alterações;
Coagulograma; hemograma completo, vhs, grupo sanguíneo efator Rh, coombs direto e indireto, pesquisa de hematozoários.
Bioquímica: glicose, uréia, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicerídios, proteínas totais e frações, bilirrubinas e enzimas.
Uroanálise: Principais analitos bioquímicos na urina. Função renal: clearences. Metodologias de análise. Microbiologia: Coleta e
transporte dematerial em bacteriologia; Culturas: urina, fezes, sangue, secreção e líquidos biológicos; Isolamento e identificação de
microorganismos; Morfologia e métodos de coloração. Parasitologia: Coleta de material: conservação e transporte. Principais
métodos utilizados para helmintos e protozoários de importância médica. Noções preliminares de Higiene e Boas Práticas no
Laboratório; Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva: Tipos principais e utilização adequada.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO













ASSISTENTE SOCIAL
CONTADOR
ENFERMEIRO
FONOAUDIOLÓGO
MÉDICO PEDIATRA
MEDICO CLINICO GERAL
MEDICO PLANTONISTA I
MEDICO PLANTONISTA II
MEDICO PSIQUIATRA
PROCURADOR MUNICIPAL
PSICOLOGO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

LÍNGUA PORTUGUESA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Compreensão e interpretação de textos;
denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras;
sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase. Fonologia:
conceito, encontros vocálicos, dígrafos, ortoépia, divisão silábica, prosódia, acentuação e ortografia. Morfologia: estrutura e
formação das palavras; Sintaxe: termos da oração, período composto, conceito e classificação das orações. Semântica: a
significação das palavras no texto. Conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. Ortografia oficial
– novo acordo ortográfico.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: Conceitos de Internet/Intranet.
Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet:
Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos
de proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de textos
e planilhas (Ex.: Word, Excel). Sugestão Bibliográfica: Revistas ou manuais ou livros técnicos / específicos da área.
CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR COMPLETO: História, Geografia e Ciências de
1º e 2º grau. Assuntos ligados à atualidade nas áreas: Econômica, Científica, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente,
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Conhecimentos
básicos de informática e Internet.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL: 1- Ética em Serviço Social. 2- Lei de
Regulamentação da Profissão. Lei 8662, de 7.06.1993. 3- Lei Orgânica da Assistência Social - Lei nº 8742/93. 4- Serviço Social e
Políticas Sociais Públicas e Privadas. 5- O Serviço Social e a Seguridade Social. 6- O Serviço Social - Assistência e Cidadania. 7Elaboração de Programas e Serviços Sociais. Gestão Pública e Ética no Trabalho. 8- Possibilidades e Limites da Prática do Serviço
Social em Empresas. 9- A contribuição do Serviço Social no contexto de uma empresa estatal: o Serviço Social e as áreas de
Administração de RH. 10- Relações de Trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 11- Fundamentos Históricos, Teórico-
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Metodológicos e Pressupostos Éticos da Prática Profissional. 12- A Pesquisa e a Prática Profissional. 13- A questão da
instrumentalidade na profissão. 14- A relação Empresa/Empregado/Família/Comunidade e o desenvolvimento da sociabilidade
humana. 15- Prevenção e Reabilitação de Doenças. 16- O alcoolismo nas empresas. 17- Controle social na saúde: Conselhos de
Saúde, movimentos sociais, estratégias de organização da sociedade civil, terceiro setor. 18- Distrito Sanitário, territorialização. 19Epidemiologia e planejamento de ações de saúde. 20- Programa de Saúde da Família. 21- A Reforma Psiquiátrica no Brasil. A
consolidação da LOAS e seus pressupostos teóricos. O novo re-ordenamento da Assistência Social/SUAS. A política social brasileira
e os programas sociais de transferência de renda na contemporaneidade: Bolsa família, PETI, Casa da Família etc.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE CONTADOR: 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. Orçamento Público: Conceitos gerais; Processo de planejamento; Princípios;
Ciclo orçamentário; Orçamento por programas. Receita Pública: Conceito; Classificação; Estágios; Escrituração contábil; Dívida ativa.
Despesa Pública: Conceito; Classificação; Licitação; Estágios. Restos a Pagar. Dívida Pública. Regime de Adiantamento: Conceito;
Finalidades; Controle dos adiantamentos. Patrimônio Público: Conceito; Bens, direitos e obrigações das Entidades Públicas; Variações
patrimoniais; Variações ativas e passivas. Créditos Adicionais: Conceito; Classificação; Autorização e abertura; Vigência; Indicação e
especificação de recursos. CONTABILIDADE COMERCIAL. Plano de contas; Classificações contábeis; Princípios fundamentais de
contabilidade; Registros e controles contábeis; Provisões; Custos e despesas; Balanço patrimonial; Fluxo de caixa.
CONTROLADORIA. 1. Técnicas de Auditoria e avaliação do controle interno. Normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. 2. Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei 8666/93 – Licitações e contratos; Lei 10520/2002 –
Licitação Modalidade Pregão; Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional e Lei Complementar 116/2003 - ISSQN; Lei 8987/95 –
Concessão de Serviços Públicos; Lei 9424/96 – FUNDEB e alterações posteriores; Emenda Constitucional nº 53/2006 e
regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, Lei 9717/98 – Regimes Próprios de Previdência; Constituição
da República Federativa do Brasil: Título III: Capítulo IV (Dos Municípios) e Capítulo VII (Da Administração Pública) e Título VI (Da
Tributação e do Orçamento); Lei 8429/92 – Improbidade Administrativa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE ENFERMEIRO: 1. Administração aplicada a enfermagem: gerência e
liderança, supervisão e auditoria - conceito, finalidade e características; administração de recursos materiais e recursos humanos
em enfermagem - generalidades e cálculo de pessoal; exercício profissional, princípios, direitos, deveres, regulamentação do
exercício profissional, entidades de classe, criação e finalidade; 2. Metodologia da assistência de enfermagem: Sistematização da
Assistência em Enfermagem, Exame Físico, Preparo e Administração de medicamentos/soluções. Processo de Enfermagem.
Aspectos Éticos e Legais da Prática de Enfermagem; 3. Enfermagem em clínica médica: assistência de enfermagem aos clientes
com distúrbios: oncológicos, respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, hematológicos, gastrointestinais, ortopédicos, gênitourinários, endócrinos, metabólicos, hidroeletrolíticos e de locomoção; 4. Enfermagem em clínica cirúrgica: aspectos gerais da
assistência de enfermagem cirúrgica; saúde e enfermagem; conceitos; fatores etiológicos das doenças e métodos de tratamento;
graus de dependência dos pacientes; assistência de enfermagem no pré, trans e pós-operatório; tipos de cirurgia, principais
complicações no pós-operatório imediato dos diversos tipos de cirurgia; procedimentos de enfermagem no centro de esterilização
de materiais; desinfecção e esterilização - meios e métodos; 6. Enfermagem em emergência: assistência de enfermagem ao cliente
em situações de emergência - parada cardiorespiratória, reanimação cardiopulmonar cerebral; acidente vascular encefálico;
síndrome coronariana aguda; arritmia cardíaca; choque; edema agudo de pulmão; crise hipertensiva; alterações metabólicas;
politraumatismo; traumatismo crânio-encefálico; traumatismo raqui-medular; traumatismo torácico e traumatismo abdominal; fraturas
e entorses; alterações de comportamento; corpos estranhos; insolação e intermação; desmaio e tontura; convulsão e inconsciência;
queimaduras; afogamento; intoxicação e envenenamento; 7. Enfermagem no pré-hospitalar: biossegurança; NR32 cinemática do
trauma; avaliação da vítima; hemorragias; resgate e transporte; choque elétrico; emergências respiratórias; protocolo nas
emergências abdominais e traumáticas. Acidente com múltiplas vítimas e desastres: conceito, princípios de controle de cena,
triagem, tratamento e transporte. Suporte Básico de Vida; 8. Enfermagem em saúde pública: Assistência de enfermagem na
prevenção e controle de doenças infecto-parasitárias, crônico-degenerativas, e processo de reabilitação; Sistema Único de Saúde
(SUS); Pacto pela Saúde, Programa Nacional de Imunização (PNI); acidentes e violência; DST/AIDS; doenças cardiovasculares;
educação em saúde; Programa de Assistência à Mulher, Criança e do Trabalhador; saúde do idoso; 9. Enfermagem em Saúde
Mental: integração da assistência de enfermagem às novas políticas públicas de atenção à saúde mental da criança e adulto; 10.
Enfermagem na saúde da mulher: câncer de colo de útero e de mama; ciclo grávido-puerperal; mortalidade materna; assistência
ginecológica; planejamento familiar; humanização do parto e nascimento; assistência de enfermagem no pré-natal, parto e puerpério;
gravidez de risco; emergências obstétricas; 11. Enfermagem em pediatria: crescimento e desenvolvimento; saúde da criança; saúde
do adolescente; assistência de enfermagem à criança hospitalizada; doenças agudas na infância; prevenção de acidentes na
infância; 12. Enfermagem em neonatologia: assistência de enfermagem ao recém-nato à termo; aleitamento materno; assistência
de enfermagem ao recém-nato de risco; reanimação neonatal; icterícia/fototerapia; oxigenioterapia; transporte do recém-nato de
risco.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE FONOAUDIOLOGO: Conceitos básicos; comunicação verbal e não
verbal, voz, fala, linguagem, pensamentos. Fenômeno normal da linguagem oral. Processo normal do pensamento. Desenvolvimento
global da criança, segundo as áreas: motoras, cognitivas, sócio-emocionais. Processo de aquisição da linguagem oral e escrita.
Alterações da linguagem oral em relação aos sistemas: nervoso, auditivo, e do aparelho fonador. Distúrbios fonoaudiólogos na
linguagem oral e escrita: Atraso na linguagem - conceitos, etiologias, sintonias, diagnóstico e prognóstico; afasia - conceitos
etiologias, diagnósticos e prognósticos; deslexia - conceitos etiológicos, sintomatologia, diagnóstico e prognóstico; disgrafia e
disortologia - conceituação, classificação, etiologia, diagnóstico e prognóstico. A psicomotricidade e suas implicações nos distúrbios
da linguagem escrita. Elementos básicos na psicomotricidade, esquema corporal, lateralidade, tônus muscular, orientação
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espacial e orientação temporal. Aprendizagem e teoria da aprendizagem; causas dos distúrbios da aprendizagem. Pré-requisitos
para a aprendizagem da leitura e da escrita. Distúrbios da aprendizagem. A escola especial e a Fonoaudiologia. Fala: Componentes
do sistema de fala normal, receptor, transmissor e efetor. Desenvolvimento normal da fala e a relação das etiologias no fenômeno
fonoaudiológico da fala: respiratória, articulatória, neurológica, psicológica. As patologias da fala: dislalia, disglossia, deglutição
atipica, disartria, dislogia, apraxia, anartria, gagueira - fundamentação teórica, características, etiologia, conseqüência. Avaliação
da fala ligada a estas patologias, fundamentação teórica, recursos e prognóstico. Voz: Mecanismo de produção da voz: função
respiratória, mobilidade laringea durante a formação, sistema de resonância, emissão dos sons na fala, articulação, estrutura da
fonação. O fenômeno fonoaudiológico na voz, patologias, disfonias infantis, muda vocal, afonia alaringea, insuficiência velo faringea
(rinofonia) - conceituação, etiologia, sintomatologia, conseqüência, conduta para reeducação. Audição: Desenvolvimento da função
auditiva. Audição periférica e central. Escala de desenvolvimento normal da audição. Audição normal e patológica: graus e tipos de
perda auditiva. Caracterização audiométrica dos diversos graus de perda. Unidade audiométrica análise de audiogramas: disacusias
mistas, condutivas e neurossensoriais. Características do Desenvolvimento da linguagem e da fala no deficiente auditivo. O
deficiente auditivo e a escola.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PEDIATRA: Crescimento e desenvolvimento. Vacinações.
Aleitamento materno. Alimentação da criança. Desnutrição. Vitaminas e minerais. Obesidade. Dor abdominal. Diagnóstico diferencial
das adenomegalias e das hepatoesplenomeagalias. Cuidados com o recém-nascido. Principais doenças do recém-nascido. A
criança com malformação. Erros inatos do metabolismo. Constipação intestinal. Diarréias. Distúrbios hidroeletrolíticos. Parasitose
intestinais. Hepatopatias agudas e crônicas. Colestase neonatal. Distúrbios da notilidade do aparelho digestivo. Afecções
respiratórias agudas, crônicas e recorrentes. Asmas. Tuberculoses. Donças exatemáticas. Infecções do sistema nervoso central.
Síndrome da imunodeficiência adquirida. Infecções do sistema urinário. Glomerulopatias agudas e crônicas. Síndrome nefrótica.
Insuficiência renal aguda e crônica. Cardiopastias congênitas. Febre reumática. Insuficiência cardíaca. Endocardites. Hipertensão
arterial. Anemias. Diabetes mellitus. Problemas mais comuns da glândula tireóide. Distúrbios convulsivos Problemas dermatológicos
mais comuns. MEDICINA GERAL: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças
auto-imunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação,
profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras;
CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema
de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico.
Noções de higiene social, sanitária e mental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL: Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão
arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais. Esquistossomose. Cefaléias. Febre de origem indeterminada. Diarréias. Úlcera péptica.
Hepatite. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. Alcoolismo. Doenças sexualmente transmissíveis. Cardipoatia
isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor toráxica. Dor lombar. Ansiedade. Asma brônquica.
Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. Infecção urinária. Enfermidades bucais. Epilepsia. Febre reumática.
Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias. Infarto agudo do Miocárdio. Edema
agudo do Pulmão. Tromboembolismo Pulmonar. MEDICINA GERAL: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções
e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente
transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças
infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; Queimaduras; CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA: Noções básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de
saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque
estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE MÉDICO PLANTONISTA I / MÉDICO PLANTONISTA II:
Antibioticoterapia. Anemias. Hipertensão arterial. Diabetes. Parasitoses Intestinais. Esquistossomose. Cefaléias. Febre de origem
indeterminada. Diarréias. Úlcera péptica. Hepatite. Hipertireoidismo. Hipotireoidismo. Insuficiência cardíaca. Alcoolismo. Doenças
sexualmente transmissíveis. Cardipoatia isquêmica. Arritmias cardíacas. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Dor toráxica. Dor
lombar. Ansiedade. Asma brônquica. Pneumonias. Tuberculose. Hanseníase. Aids. Leishmaniose. Infecção urinária. Enfermidades
bucais. Epilepsia. Febre reumática. Artrites. Acidentes por animais peçonhentos. Micoses superficiais. Obesidade. Dislipidemias.
Infarto agudo do Miocárdio. Edema agudo do Pulmão. Tromboembolismo Pulmonar. MEDICINA GERAL: - Cardiologia: hipertensão
arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios
hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais
de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia:
infecções e neoplasias; - Queimaduras. MEDICINA GERAL: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e
neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado
de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais, anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente
transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças

12

|www.reisauditores.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA
Minuta de Edital de Concurso Público nº 01/2015
Organização: Reis & Reis Auditores Associados

infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa, bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; Queimaduras; SUS/ SAÚDE PÚBLICA: Organização dos serviços de saúde no Brasil, Sistema Único de Saúde: princípios e
diretrizes, Controle social, Indicadores de Saúde, Sistema de vigilância epidemiológica, Endemias e epidemias: situação atual,
medidas de controle e tratamento, Modelo Assistencial, Planejamento e programação local de saúde, Política Nacional de
Humanização. Políticas de Saúde: Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, Hiperdia Mineiro, Programa de
Atenção ao Deficiente, Farmácia de Minas, Pro-Hosp, Plano Diretor de Regionalização – PDR, PREVPRI - Prevenção Primária do
Câncer, Saúde em Casa, Política Nacional de Humanização, Saúde na Escola, Viva Vida, SUS fácil, Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional – SISVAN, Programa Estadual de DST/Aids, SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde,
Política de Saúde Mental, Núcleo Estadual de Mobilização Social em Saúde. Lei 11350/2006.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE MÉDICO PSIQUIATRA: Exames complementares invasivos e nãoinvasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária. Emergências clínicas e cirúrgicas. Ética e legislação profissional. Relação
médico-paciente. Mecanismos de ação e efeitos colaterais dos antibióticos, corticóides e anti-hipertensivos. Controle de infecções
hospitalares. Avaliação do desenvolvimento neuro-psicomotor do paciente. Psicologia médica: Desenvolvimento da personalidade,
Mecanismo de defesa do ego, Relação médico paciente. Distúrbio do desenvolvimento infantil. Distúrbio do desenvolvimento do
adolescente. Deficiência mental. Autismo infantil. Neuroses, transtornos ansiosos e somatização. Fobia e síndrome do pânico.
Esquizofrenia. Depressão. Psicose maníaco depressiva. Síndromes psico orgânicas. Distúrbios da personalidade. Suicídio e
parassuicídio. Alcoolismo e outras drogas psicoativas na infância e adolescência Dependência e tolerância à drogas, fármacos e
tóxicos. Terapêutica: Psicofarmacoterapia, Psicoterapia, Iatrogenia em psicoterapia. Urgências psiquiátricas. Noções de psiquiatria
Forense – interdição e responsabilidade criminal. Assistência psiquiátrica moderna. MEDICINA GERAL PARA TODOS OS
CARGOS: - Cardiologia: hipertensão arterial; - Dermatologia: infecções e neoplasias cutâneas, doenças auto-imunes que acometem
a pele e anexos; - Distúrbios hedroeletrolíticos e ácidos-básicos; - Estado de inconsciência; - Hematologia: anemias carenciais,
anemias hemolíticas, leucoses; - Infectologia: doenças sexualmente transmissíveis, vacinação, profilaxia anti-rábica; - Intoxicação e
envenenamento; - Noções gerais de Epidemiologia das doenças infecto-contagiosas; - Nutrologia: obesidade, anorexia nervosa,
bulimia, desnutrição; - Pneumologia: infecções e neoplasias; - Queimaduras; CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA - Noções
básicas de vigilância epidemiológica e sanitária. Indicadores de saúde. Sistema de notificação. Endemias/Epidemias: situação atual,
medidas de controle e tratamento. Distritos sanitários enfoque estratégico. Noções de higiene social, sanitária e mental.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL: DIREITO CIVIL: Personalidade e
capacidade - fatos e atos jurídicos. Defeitos dos atos jurídicos. Obrigações e contratos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Da jurisdição
da ação. Das partes e dos procuradores: legitimação para a causa e para o processo; deveres e substituição das partes e dos
procuradores. Da competência interna: competência em razão do valor e em razão da matéria. Competência funcional; competência
territorial; modificações da competência e declaração de incompetência; formação, suspensão e extinção do processo. Da petição
inicial. Da resposta do réu: exceção, contestação e reconvenção. Das provas: depoimento pessoal, confissão, prova documental,
prova pericial e inspeção judicial. Execução para entrega da coisa certa; para entrega da coisa incerta; execução das obrigações de
fazer e de não fazer penhora, avaliação, arrematação, adjudicação e remissão. Execução contra a Fazenda Pública. DIREITO DO
TRABALHO: Contrato individual de trabalho (urbano e rural): sujeitos, caracterização e modalidades da remuneração e do salário:
salário por unidade de tempo, por obra e forma mista (tarefa); Parcelas integrativas do salário; Gratificação natalina; Salário mínimo:
irredutibilidade e garantia, piso salarial, salário maternidade; Licença paternidade; Salário família e sua aplicação, condições de
percepção, causa de dissolução do contrato de trabalho: faltas cometidas pelo empregado e faltas cometidas pelo empregador.
Aviso prévio. Estabilidade sindical. Garantia de emprego. FGTS. Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Regras atuais
no Brasil. O direito de greve. Constituição Federal de 1988. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Aspectos gerais do direito
processual do trabalho. Aplicação subsidiário ao código do processo civil. Processo em geral. Atos. Termos e prazos processuais.
competência da justiça do trabalho: em razão da matéria, em razão do lugar e em razão da pessoa. Dissídios individuais e coletivos:
distinção. Reclamação escrita e verbal: quem pode ajuizar. Da notificação das partes. Das partes no processo trabalhista:
capacidade, representação e seus procuradores, o "JUS POSTULANDI". Audiência: definição, significado, procedimento.
Arquivamento, revelia, revelia e confissão. Exceções. Contestação. Reconvenção. Conciliação. Provas. Processo de execução.
Título executivo; competência para executar; sentenças exeqüíveis; liquidação da sentença: por cálculos, por arbitramento e por
artigos. Modalidades da execução. Penhora. Embargos à execução. Avaliação; Praça: arrematação, adjudicação e remissão.
Recursos: espécies, hipóteses de cabimento e pressupostos. Cálculos das custas no processo trabalhista. Homologação de rescisão
de contrato de empregados estáveis e não estáveis. Mandado de segurança e ação rescisória na justiça do trabalho. Súmulas do
STF e enunciados e/ou sumulas do TST. DIREITO PENAL: Crime e contravenção. Da impunibilidade penal. Do concurso
de pessoas. Dos crimes contra a fé pública. Dos crimes contra a administração pública (crimes praticados por particulares e
conceito de funcionário para o efeito penal). Contrabando e descaminho, crimes contra a ordem tributária. DIREITO PROCESSUAL
PENAL: Da Ação Penal: Denúncias, queixa (queixa-crime), representação. Do processo e do Procedimento: Procedimento de
crimes apenados/detenção. Procedimentos de crimes apenados com reclusão. Procedimentos dos processos de competência do
júri. Organização: Júri; sorteio, conselho de sentença. Citações e intimações. DIREITO CONSTITUCIONAL: Dos princípios
fundamentais. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Dos direitos sociais. Da nacionalidade. Da organização. Do estado.
Da União. Da administração pública: Disposições gerais. Dos servidores públicos civis. Da organização. Dos poderes: do poder
legislativo: congresso nacional e suas atribuições. Da Câmara dos Deputados. Do Senado federal. Dos Deputados e Senadores:
Reuniões e comissões. Do processo legislativo. Do poder executivo: Do Presidente e vice-Presidente da República. Da
responsabilidade do Presidente da República. Do poder judiciário: Disposições gerais. Do supremo tribunal federal. Do superior
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tribunal de justiça. do ministério público. Do Município (lei orgânica municipal). DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública:
Atividade administrativa; Os poderes e deveres do administrador público. Poderes administrativos. Normas constitucionais sobre a
administração pública: Disposições gerais, estatuto dos servidores públicos do município. Atos administrativos: Noções, elementos,
atributos, espécies, validade e invalidade, anulação e revogação, poder de polícia, controle jurisdicional dos atos administrativos,
discricionariedade e vinculação. Lei 8666/94 (das licitações) e suas alterações. Contrato administrativo: conceito, peculiaridades e
espécies.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO: PSICOLOGIA GERAL: Aprendizagem, cognição,
consciência, emoção memória, motivação, pensamento e linguagem. PSICODIAGNÓSTICO: Conceituação e objetivos; entrevistas
inicial e de devolução; testes psicológicos.: Teorias e técnicas psicoterápicas e teorias e técnicas psicoterápicas de fundamentação
psicanalítica (infância, adolescência, idade adulta e velhice). O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas (infância e
adolescência). Modelos de psicoterapia. Aplicações clínicas das psicoterapias. Avaliação, métodos e técnicas psicoterápicas.
Manejo clínico das técnicas psicoterápicas. Conhecimentos gerais e específicos dos conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais
na psiquiatria e na saúde mental. Modelos de Psicologia do Desenvolvimento, Psicanalítico, Piagetiano, Aprendizagem Social.
Cidadania, classes populares e doença mental. Política de saúde mental no Brasil: visão histórica; Medicina, psiquiatria, doença
mental; Epidemiologia social das desordens mentais; Considerações sobre terapêuticas ambulatoriais em saúde mental;
Perspectivas da psiquiatria pós-asilar no Brasil; Saúde mental e trabalho; A história da Loucura: o modelo hospitalar e o conceito de
doença mental; As Reformas Psiquiátricas; Legislação em Saúde Mental; Nosologia, Nosografia e psicopatologia: a clinica da Saúde
Mental. Articulação entre clínica e reabilitação psicossocial. Projeto Terapêutico. Multidisciplinariedade. Noções básicas de
psicanálise e suas interfaces com a saúde mental; Psicologia e Educação. Psicopatologias. Neuroses e psicose; distúrbios
psicossomáticos. Métodos de entrevista.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O CARGO DE PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA: Métodos e técnicas da Educação
Física. Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. Educação Física e contexto social. As
novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física Progressista e a Cultura Corporal. Educação
Física Escolar: diferentes abordagens. Desportos: técnicas fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades.
Fisiologia do exercício. Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação
Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Metodologia do ensino da Educação
Física: Atletismo; Basquetebol; Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade;
Aprendizagem motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem; Psicologia do esporte;
Avaliação em Educação Física; Metabolismo no
exercício; Respostas Cardiorrespiratórias ao exercício; Crescimento,
desenvolvimento e atividade física. Planejamento do ensino de Educação Física: Concepções; Objetivos; Conteúdos. Legislação
voltada para Educação Física. CONHECIMENTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS: Proposta curricular CBC (Conteúdos Básicos
Curriculares) – Ciclo da Alfabetização e Ciclo Complementar. Parâmetros Curriculares Nacionais e Proposta Curricular (RCNEI –
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil). História da Educação Infantil; Criança e infância: conceito de infância, família
e suas historicidades. Visão histórica e crítica das principais concepções de infância, criança e educação infantil na
contemporaneidade. A profissão docente com centralidade na educação de bebês e crianças pequenas em espaços coletivos de
creche e pré-escola. Bases legais sobre a oferta da Educação Infantil no contexto brasileiro. O direito à educação: a legislação
educacional brasileira. Principais programas de formação de professores para a Educação Infantil. Critérios de atendimento que
respeitem os direitos das crianças. Contribuições da psicologia, da sociologia e da antropologia para compreensão da infância e das
práticas cotidianas. Socialização, interação, cultura, múltiplas linguagens e práticas sociais de educação. Cuidar e educar. O
cotidiano e a rotina na educação infantil: profissionais, currículo, espaço/tempo, planejamento e atividades. As concepções de
ludicidade: o jogo, brinquedo e brincadeira e suas aplicações no processo de aprendizagem; Contribuições da brincadeira, das
interações e da linguagem no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Estratégias metodológicas e indicadores
para a ação pedagógica nos diferentes contextos educativos; A especificidade do trabalho educativo com bebês;. A organização das
atividades da vida diária: sono, alimentação, higiene e cuidados essenciais. A linguagem e a criança: aquisição da linguagem;
relações entre escrita, oralidade, linguagem verbal e não verbal; a criança na sociedade letrada. Avaliação na Educação Infantil:
legislação, modalidades e instrumentos. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem:
em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, dentre eles: alfabetização e letramento: aspectos linguísticos
como instrumentos para a leitura e a produção de textos; procedimentos de revisão textual e de reescritura. Recursos para o ensino
de Matemática: resolução de problemas, jogos, história da Matemática e elementos tecnológicos. Aquisição de conceitos
matemáticos e desenvolvimento de procedimentos, valores e atitudes que possibilitem o exercício da cidadania. Problematização
no ensino de Ciências. Busca de informações: observação, experimentação e leitura de textos informativos. História da Cidade do
Rio de Janeiro (do século XVI aos dias atuais). Construção dos conceitos de tempo: duração, simultaneidade, posterioridade e
anterioridade. Construção dos conceitos de espaço (relações topológicas, projetivas e euclidianas) e de grupos sociais. Discussão,
reflexão e posicionamento crítico como prática relevante para o desenvolvimento da cidadania. Atividades de pesquisa e atividades
em grupo na aprendizagem em Estudos Sociais. Projetos de trabalho e a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder
na escola; currículo e cultura; tendências pedagógicas na prática escolar. Teorias educacionais contemporâneas e as concepções
de aprendizagem/ aluno/ ensino/ professor nessas abordagens teóricas. Teorias mais recentes sobre o desenvolvimento infantil e
seus reflexos na educação nas últimas décadas. O currículo (organização e dinâmica); conteúdos curriculares e aprendizagem; o
espaço da sala de aula como ambiente interativo; a atuação do professor mediador; a atuação do aluno como sujeito na construção
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do conhecimento; A organização do tempo e do espaço e a avaliação como processo contínuo, investigativo e inclusivo; O papel do
erro na avaliação.
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ANEXO V
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Cargos: Auxiliar de Serviços Gerais I (Estrada / Limpeza / Cantineira)
Atribuições Típicas: Executar serviços de limpeza e conservação de instalações, moveis, equipamentos e utensílios
em geral no escritório e/ou nas unidades de trabalho, varrendo, lavando, encerando, lustrando, tirando o pó e
recolhendo o lixo, para preservar as condições de higiene e manter a boa aparência destes locais; -repor nas
dependências sanitárias o material necessário, para que os usuários tenham condições de usá-las; -executar as
atividades de remoção, montagem e desmontagem de mobiliários, equipamentos e seus componentes, auxiliando na
implantação e/ou modificação de “layouts”. -auxiliar na recepção, conferência, separação e embalagem de materiais
em geral , para possibilitar seu encaminhamento e/ou distribuição; -lavar e secar peças de vestuário, roupas de cama,
mesa e outras similares, utilizando processos manuais e/ou mecânicos, para eliminar sujeiras e dar-lhes boa aparência;
-preparar alimentos destinados às refeições, cortando-os, temperando-os, refogando-os, assando-os, cozinhando-os
ou fritando-os, de acordo com o cardápio pré-fixado , bem como lavar e conservar os utensílios empregados para
possibilitar sua utilização posterior; -fazer e distribuir café e lanches em horários pré-fixados, recolhendo os utensílios
utilizados, promovendo a sua limpeza e cuidando para evitar danos e perdas materiais; -providenciar e zelar pela boa
organização dos serviços de copa e cantina, limpando-as e conservando-as para manter a ordem e higiene locais. efetuar pequenos serviços de jardinagem, aguando e tratando de plantas, para possibilitar seu embelezamento e
conservação; -auxiliar operadores e mecânicos nos serviços de limpeza, lubrificação, abastecimento, manutenção e
conservação de maquinas, veículos e equipamentos leves e pesados, tais como tratores de pneu e de esteira,
retroescavadeiras, escavadeiras e implementos, recolher ferramentas e equipamentos utilizados na manutenção de
maquinas e equipamentos, zelando pela sua guarda e conservação; -substituir eventualmente e mediante determinação
superior, os operadores de maquinas, para execução de serviços de pequena complexidade. -executar tarefas simples
de bombeiro de posto abastecendo veículos e maquinas, calibrando pneus, verificando radiadores e outros
componentes, mediante orientação e supervisão. -executar e/ou auxiliar na execução de qualquer serviço de natureza
braçal, conforme instruções e solicitação da chefia e de acordo com sua área de atuação; -executar outras tarefas
correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Assistente Administrativo
Atribuições Típicas: Realizar estudo e pesquisas preliminares mediante supervisão indireta, no sentido de
implementação das leis, regulamentos e normas; Orientar a aplicação de normas gerais, pré-estabelecidas, visando
estabelecer uma rotina administrativa uniforme para todo o serviço; Participar de projetos ou planos de organização
dos serviços administrativo-financeiros, compondo fluxogramas, organogramas e demais esquemas ou informações do
sistema, a fim de concorrer para uma maior produtividade e eficiência dos serviços; Participar dos trabalhos relativos à
área administrativa/financeiro, examinando os procedimentos, a fim de colaborar no aperfeiçoamento das medidas de
interesse de desenvolvimento da área (patrimônio, contábil, matéria, custo pessoal, etc); Atuar na programação e
elaboração dos planos de benefícios, coletando dados e colaborando na análise dos mesmos, a fim de contribuir no
melhoramento das praticas em uso; Coordenar e orientar o trabalho de equipes auxiliares, supervisionando os trabalhos
por eles executados; Substituir o chefe nos impedimentos e ausências; Executar outras tarefas correlatas, mediante
determinação superior.
Cargos: Assistente Social
Atribuições Típicas: Atender, orientar e acompanhar empregados afastados ou não e a comunidade conforme
programas ou atividades de readaptação ao serviço. -instruir os empregados e comunidade sobre os processos de
licenciamento, pericia medica, auxilio natalidade e outros; -acompanhar casos de acidentes de trabalho; -contactar com
instituições sociais e/ou beneficentes no intuito de esclarecer dúvidas; -propor medidas com vista ao bem estar social
do empregado e seu desenvolvimento pessoal; -implantar programas de assistência social aprovados pelo superior
hierárquico; -atender os funcionários e seus familiares em caso de luto, invalidez e/ou doença grave; -fazer
levantamentos de dados e pesquisa de campo visando subsidiar estudos específicos; -trabalhar em conjunto com
outros profissionais da Prefeitura em atividades de atendimento a nível de serviços social comunitário; -executar outras
tarefas correlatas, mediante determinação superior.
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Cargos: Atendente Consultório Dentário
Atribuições Típicas: Auxiliar dentistas no desempenho de suas funções, preparando o paciente para o tratamento e
o material a ser utilizado. Marcar consultas para atendimento no consultório; Esterilizar instrumentos de trabalho;
Limpar o local de trabalho quando necessário; Organizar e manter atualizado o arquivo das fichas de controle
odontológico; Receber, conferir e controlar medicamentos e materiais; Prestar primeiros socorros nos casos de
emergência; Participar dos programas de odontologia preventiva; Executar outras tarefas correlatas, mediante
determinação superior.
Cargos: Contador
Atribuições Típicas: Executar trabalhos inerentes a Contabilidade da Prefeitura, organizando-os e realizando tarefas
pertinentes para apurar os elementos necessários ao controle e apresentação de situação patrimonial,econômica e
financeira da Prefeitura; orientar quanto a classificação e registro contábil, interpretando os atos e fatos administrativos
para assegurar a elaboração orçamentária; Preparar balancetes, balanços e outros demonstrativos contábeis, de
acordo com a legislação e normalização, para possibilitar a apresentação de resultados da situação patrimonial,
econômica e financeira da Prefeitura; Providenciar o registro de livros e documentos físico-contábeis na Junta
Comercial; Receita Federal, Delegacia Fiscal e Outros; Manter-se atualizado sobre a legislação fiscal e tributária, além
das medidas políticas econômicas que venham afetar a prefeitura; Executar outros tarefas correlatas, mediante
determinação superior.
Cargos: Enfermeiro
Atribuições Típicas: Atribuições inerentes à qualificação profissional; Desenvolver atividades no campo da
enfermagem, centradas na preservação e recuperação da saúde dos servidores da Prefeitura Municipal e seus
dependentes, e à população em geral, nos Postos de Saúde; Supervisionar. orientar e dirigir os serviços dos auxiliares
e Técnicos de Enfermagem; Executar atividades que se relacionem com planos, programas, normas, regulamentos e
instruções sobre preservação e recuperação da saúde dos servidores da Prefeitura e da população em geral; Participar
de campanhas de prevenção de acidentes e doenças e da promoção de medidas profiláticas; Organizar, manter e
controlar o estoque de medicamentos, instrumentos e materiais necessários à prestação de serviços médicos; Ministrar
remédios prescritos pelos médicos; Colaborar em atividades de educação sanitária e divulgação de conhecimentos que
visem à prevenção de doença do trabalho; Colaborar na execução de programas de treinamento em geral na área de
saúde; Apresentar relatórios e estatísticas de suas atividades, quando necessário; Participar de programas
interdisciplinares de alcance social. Executar outras atividades correlatas.
Cargos: Escriturário
Atribuições Típicas: Datilografar cópias manuscritas do oficio, cartas, tabelas, quadros demonstrativos, relatórios e
outros documentos para atender as rotinas administrativas do seu setor; -arquivar e manter fichas, correspondências
relatórios e outros documentos para atender as rotinas administrativos classificando-os conforme critérios préestabelecidos, para possibilitar um controle sintomático dos mesmos; -efetuar conferencias numéricas de calculo
simples de tabelas, quadros, fichas e outros, operando maquinas de calcular, quando necessário; -preencher guias,
requisições, fichas e outros impressos relacionados aos trabalhos do setor; -conferir documentos emitidos e recebidos,
zelando pelo processamento correto das rotinas; -atender a chamadas telefônicas, anotando e enviando recados dados
de rotina, bem como ao publico interno e externo que procura o setor; -receber, protocolar, expedir , e distribuir
correspondências e documentos em geral; -operar maquinas copiadoras, abastecendo-as com o material necessário,
regulando-os e colocando-os em funcionamento para efetuar a reprodução de cópias; -receber, conferir e armazenar,
em almoxarifado, materiais entregues pelos fornecedores confrontando notas fiscais, notas de empenho, requisições e
outros documentos, verificando a qualidade do material recebido e comunicando a chefia quaisquer irregularidade
apresentadas; -controlar o estoque de materiais, verificando limites máximos e mínimos, pontos de ressuprimento,
consumo médio e tempo necessário para reposição para auxiliar na determinação de tipos e qualidade a serem
adquiridos; -controlar e conferir livros, revistas, apostilas e outros materiais bibliográficos; -apurar o estoque físico de
materiais, confrontando o resultado com os saldos da fichas de controle, a fim de proporcionar dados para elaboração
de inventários; -organizar o fichário de materiais de acordo com a codificação proposta, mantendo atualiza dos os dados
registrados; -verificar a necessidade de material de consumo do setor, requisitando mediante solicitação e autorização
da chefia e observando as normas da Prefeitura; -auxiliar o almoxarife no atendimento às solicitações e pedidos de
materiais das diversas unidades da Prefeitura. -efetuar apontamentos de produção, registrando dados relativos a
quantidade, tempos gastos em cada operação e outros informes necessários à apuração de custos operacionais; -
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relatar à chefia imediata a falhas ocorridas no período, como paradas de maquinas e outras ocorrências técnicas e
administrativas para possibilita a tomada de providência cabíveis; -executar outras tarefas correlatas, mediante
determinação superior
Cargos: Fiscal de Tributos Municipais
Atribuições Típicas: Fiscalizar estabelecimentos comerciais, feiras livres e cobertos, conferindo o recolhimento dos
tributos e taxas municipais. - proceder levantamentos de informações transcrevendo dados estatísticos, para
elaboração de relatórios; -providenciar trabalhos de escrituração nos livros e impressos específicos, verificando se os
registros efetuados correspondem aos documentos que lhes deram origem para atender exigências legais; -executar
outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Fonoaudiólogo
Atribuições Típicas: Atribuições inerentes à qualificação profissional; Compreende as tarefas que se destinam a
realizar diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de problemas de voz, fala, linguagem, audição, escrita e
leitura; avaliar as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, audiometria, gravação e outras
técnicas próprias para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; orientar o paciente com problemas de
linguagem e audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando a sua reabilitação; orientar
a equipe pedagógica, preparando informes e documentos de assuntos de fonoaudiologia a fim de possibilitar subsídios
à mesma; controlar e testar periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente dos que trabalham
em locais onde se verifica muito ruído; aplicar testes audiométricos para pesquisar problemas auditivos, determinar a
localização de lesão auditiva e suas conseqüências na voz, fala e linguagem do indivíduo; orientar os professores sobre
o comportamento verbal da criança, principalmente com relação a voz; atender e orientar os pais, sobre as deficiências
e/ou problemas de comunicação detectados nas crianças, emitindo parecer de sua especialidade e estabelecendo
tratamento adequado, para possibilitar a reeducação e a reabilitação dos mesmos; executa outras tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas pelo superior imediato.
Cargos: Mecânico
Atribuições Típicas: Examinar o veiculo, maquina ou equipamento, inspecionando diretamente ou por meio de
aparelhos ou banco de prova, para determinar os defeitos ou anormalidades de funcionamento; -estudar o trabalho de
reparação a ser realizado, valendo-se de desenhos, esboços e especificações técnicas ou de outras instruções, para
planejar o roteiro de trabalho; -fazer a limpeza do motor, órgãos de transmissão, diferencial e outras partes que
requeiram exames, seguindo técnicas aprimoradas e utilizando chaves comuns e especiais, jatos de água e ar e
substancias detergentes, para eliminar impurezas e preparar peças para inspeção e reparação; -proceder a
substituição, ajuste ou retificação de peças do motor, utilizando ferramentas manuais, de medição e controle e outros
equipamentos, para assegurar-lhes as características funcionais; -executar a substituição, reparação ou regulagem
total ou parcial do sistema de regulagem total ou parcial do sistema de freios( cilindros, tubulação, sapatos e outras
peças ), sistema de ignição (distribuidor e componentes, tração e velas), sistema de alimentação de
combustível(bomba, tubulações, carburador ) , sistema de transmissão, sistema de direção e sistema de suspensão,
utilizando ferramentas e instrumentos apropriados para recondicionar e assegurar o funcionamento de veículos,
maquinas e equipamentos. -providenciar o reconhecimento do equipamento elétrico do veiculo, maquina e o
alinhamento da direção e regulagem dos faróis, enviando conforme o caso, as partes danificadas a oficinas
especializadas, para completar a manutenção;
-executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Médico Pediatra
Atribuições Típicas: Prestar assistência médica especializada a empregados da Prefeitura, seus dependentes e à
comunidade de município, fazendo diagnósticos e ministrando tratamento clinico, promovendo e recuperando a saúde,
dentro de sua especialidade.
Cargos: Médico Clínico Geral
Atribuições Típicas: Prestar assistência médica especializada a empregados da Prefeitura, seus dependentes e à
comunidade de município, fazendo diagnósticos e ministrando tratamento clinico, promovendo e recuperando a saúde,
dentro de sua especialidade.
Cargos: Médico Plantonista I – Médico Plantonista II
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Atribuições Típicas, observada a área de especialização: Prestar assistência médica especializada a empregados
da Prefeitura, seus dependentes e à comunidade de município, fazendo diagnósticos e ministrando tratamento clinico,
promovendo e recuperando a saúde, dentro de sua especialidade.
Cargos: Médico Psiquiatra
Atribuições Típicas: Prestar assistência médica especializada a empregados da Prefeitura, seus dependentes e à
comunidade de município, fazendo diagnósticos e ministrando tratamento clinico, promovendo e recuperando a saúde,
dentro de sua especialidade.
Cargos: Motorista II
Atribuições Típicas: Dirigir veículos pesados e leves, manipulando os comandos de direção e marcha, obedecendo
sinalização e observando o fluxo de tráfego, para evitar acidentes. -vistoriar o veículo verificando o estado dos pneu, o
nível do combustível, água e óleo do cárter e testando os freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições. examinar as ordens de serviços, verificando o itinerário a ser seguido , e a localização do estabelecimento para onde
serão transportados funcionários, pacientes, materiais e máquinas da Prefeitura, para dar cumprimento à programação
estabelecida; -zelar pela documentação da cargo e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos
volumes, para apresenta-las às autoridades competentes, quando solicitadas; -cuidar pela manutenção do veículo,
comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito estado de conservação; -recolher o veiculo após
a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem, para permitir a manutenção e abastecimento do mesmo; -executar
outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Oficial Especializado
Atribuições Típicas: Executar serviços especiais de eletricidade, acabamentos, assentamento de azulejos, pisos,
peças sanitárias ou de arte; -efetuar serviços especiais de carpintaria, observando medidas, cortando, armando,
instalando e separando peças de madeira, para permitira a construção, recuperação, reforma e manutenção de
instalações para manter o sistema em perfeito estado de funcionamento; -fazer apontamentos de pessoas e distribuir
atividades operacionais dentro de sua área de atuação. -fiscalizar o cumprimento do código de obras municipais, em
obras residenciais e comerciais no município; -executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Operador de Máquinas
Atribuições Típicas: Operar máquinas pesadas acionando os seus controles e manipulando os seus comandos, para
posicioná-la segundo a necessidade do trabalho; -movimentar a pá carregadeira, acionando os seus pedais e alavancas
de comando, corte, elevação e abertura, para escavar, carregar, levantar e descarregar o material; -conduzir máquinas
providas de um dispositivo escavador, dirigindo-as e manobrando os comandos de escavação e elevação, a fim de
abrir valas para canalização de agua, esgotos, drenagem, etc; -operar máquinas providas de uma lâmina frontal
côncava de aço, dirigindo-as e manipulando os comandos de movimentação de pá, para empurrar, repartir e nivelar
terras e outros materiais; -operar dragas, regulando e operando motores e comandos, para extrair areia, cascalho e
limo de solos; -operar máquinas providas de um martinete mecânico, acionando o equipamento elevatório, para cravar
estacas no solo; -comandar maquinas niveladoras munidas de uma lâmina, manipulando os comandos de marcha e
direção, para nivelar terrenos; -zelar pela manutenção e conservação das maquinas; -registrar as operações realizadas,
anotando em um diário os tipos e períodos de trabalho, tipos e processos utilizados, por controle de produção; -executar
outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Procurador Municipal
Atribuições Típicas: Atribuições inerentes a qualificação profissional; Executar trabalhos inerentes à advocacia do
Município. Assessorar e orientar os demais órgãos do Município. Dar pareceres jurídicos, principalmente os
relacionados com o Serviço de Licitações. Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Professor de Educação Física
Atribuições Típicas: Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola como objetivo de
fundamentar e esclarecer a concepção da infância, o papel da Educação Física no espaço escolar, especialmente,
nesta etapa de ensino, e o verdadeiro sentido da corporalidade na formação humana; Participar das reuniões
sistemáticas de estudos na escola, inclusive, nas horas-atividade; Acompanhar e avaliar com os professores o
desenvolvimento integral dos alunos, a partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa e processual; Realizar registros
sistemáticos dessas avaliações por meio de parecer descritivo, evitando estigmatizar os alunos; Planejar suas ações
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com os professores considerando as experiências culturais que a criança traz para então ampliar seus conhecimentos,
a partir de atividades lúdicas que estimulem a imaginação, a expressão e a criação em diferentes espaços e a
socialização.
Cargos: Professor Municipal II
Atribuições Típicas: Exercer atividades de magistério até a 4ª série do 1ºgrau; -planejar e ministrar aulas e atividades
de classe, observadas os programas oficiais de ensino; -realizar avaliações de aprendizagem e elaborar relatórios; realizar trabalhos extra classe vinculados com a preparação de atividades docentes, participação de reuniões e
promoções do estabelecimento de ensino; -escriturar diários de classe e boletins; -cumprir demais dispositivos
constantes no regimento escolar da unidade; -executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Psicólogo
Atribuições Típicas: Atribuições inerentes à qualificação profissional; Programar e implantar cursos de
aperfeiçoamento de Recursos Humanos e atividade de assistência psicológica ao escolar e ao adulto, detectando e
orientando a solução dos desajustes sociais ou profissionais; Traduzir e adaptar testes aplicá-los em caráter
experimental e propor a adoção daqueles que mais se ajustarem à realidade da Prefeitura; Participar da elaboração de
provas de suficiência e processos seletivos de pessoal em geral; Desenvolver atividades de orientação, treinamento e
acompanhamento profissional e atividades de avaliação de desempenho; Realizar diagnóstico, tratamento, prevenção
e reabilitação de pacientes; avaliar as deficiências do paciente, realizando exames de linguagem com técnicas próprias
para estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; orientar o paciente com problemas em sessões terapêuticas,
visando a sua reabilitação; orientar a equipe pedagógica, preparando informes e documentos de assuntos de
psicológicos a fim de possibilitar subsídios à mesma; orientar os professores sobre o comportamento da criança,
atender e orientar os pais, sobre as deficiências e/ou problemas detectados nas crianças, emitindo parecer de sua
especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar a reeducação e a reabilitação dos mesmos
Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior.
Cargos: Técnico de Enfermagem
Atribuições Típicas: Executar, sob supervisão, serviços de auxiliar de enfermagem nas Unidades básicas de saúde
do Município; Aplicar, mediante recomendação médica, medicações intramusculares, endovenosas e outras; Fazer
curativos, ministrar medicamentos e verificar sinais vitais; Auxiliar médicos e enfermeiros no desempenho de suas
funções, preparando o paciente para o tratamento e o material a ser utilizado; Esterilizar instrumentos de trabalho;
Organizar e manter atualizado o arquivo das fichas de controle médico e odontológico; Receber, conferir e controlar
medicamentos e materiais; Prestar primeiros socorros nos casos de emergência; Participar dos programas de medicina
do trabalho e medicina comunitária; Executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior.
Cargos: Técnico em Segurança do Trabalho
Atribuições Típicas: Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de
trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização; Informar os trabalhadores sobre os
riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; Analisar os métodos e os processos de
trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de
agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; Promover debates, encontros,
campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica
com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, administrativos e
prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; segurança e higiene do
trabalho, inclusive por terceiros; Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação,
dados estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação
para conhecimento e autodesenvolvimento do trabalhador; Executar outras tarefas correlatas, mediante determinação
superior.
Cargos: Técnico Laboratório
Atribuições Típicas: Responsável pela preparação e leitura de exame clínico laboratorial, realiza coleta de material
para exames, tipo: sangue, micológico, raspado, etc.; Laboratório do Banco de Sangue: Desprezar hemocomponentes
vencidos e checagem dos mesmos; Recontagem dos frascos de albumina; Limpeza das bancadas; Fazer pesquisa de
anticorpos irregulares de doador; Conferir e guardar amostras na soroteca; Tipagem, Coombs direto e Eluato de RN.
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Zelar pela boa higiene e conservação do ambiente de trabalho; Executar outras tarefas correlatas, mediante
determinação superior.
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ANEXO VI
MODELO DE PROCURAÇÃO

Eu, ______________________________________, residente e domiciliado na cidade de ____________________,
estado de ____________, no endereço ____________________, portador da cédula de identidade
nº_______________, CPF nº ____________________, nomeio e constituo como meu(minha) bastante procurador(a)
o(a) Sr.(a) _______________________________________, residente e domiciliado na cidade de
____________________________,
estado
de
_____________________,
no
endereço
_______________________________________, portador da cédula de identidade nº _______________, CPF nº
_____________________, para fins de promover a minha inscrição no Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Capela Nova/MG, Edital n° 01/2015, no cargo de __________________________, junto à banca organizadora do
Certame, a empresa Reis & Reis Auditores Associados, podendo em meu nome, firmar o requerimento de inscrição e
declaração de que estou ciente das normas contidas no referido Edital.

Local e data: ___________________________________, __/__/____

Assinatura: __________________________________________
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ANEXO VII
MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO
(UM RECURSO POR FOLHA)
À
Reis & Reis Auditores Associados
Ref.: Recurso Administrativo – Concurso Público da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG, edital nº 01/2015.
Marque abaixo o item cujo é objeto de recurso:
[ ]
[ ]
[ ]
[
[
[
[

]
]
]
]

[ ]

Edital.
Indeferimento do Pedido de Isenção da Taxa de Inscrição.
Inscrições (Erro na grafia do nome e/ou nº do documento, erro na nomenclatura do cargo e indeferimento da
inscrição).
Erro na identificação do local, sala, data e horário de realização das provas.
Questões da Prova Objetiva de Múltipla Escolha e Gabarito Oficial.
Realização das Provas Objetivas de Múltipla Escolha e Provas Práticas, quando houver.
Resultados das Provas, desde que se refira a erros de cálculo das notas.
Outras fases do Edital. Especificar:
___________________________________________________________.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO (Preenchimento obrigatório):
Nº de Inscrição:
Nome:
Cargo:
PREENCHER NO CASO DE RECURSO SOBRE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
Nº E DESCRIÇÃO DA PROVA: _____ - __________________________________ QUESTÃO:_____________
RESPOSTA DO GABARITO DIVULGADO: ________ RESPOSTA DO CANDIDATO: ________

DIGITAR OU DATILOGRAFAR OU ESCREVER EM LETRA DE FORMA A JUSTIFICATIVA DO RECURSO, DE
FORMA OBJETIVA
Prezados Senhores, venho através deste, solicitar:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Local e data: _________________________________________, __/__/____.
Assinatura: __________________________________________________.
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ANEXO VIII
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAA DE INSCRIÇÃO
CARGO PRETENDIDO:
NOME COMPLETO
NIS - CADÚNICO
SEXO
M F

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

CPF

DATA

DADOS RESIDENCIAIS:
ERO
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (RUA, AV, PRAÇA, ETC)

NÚMERO

COMPLEMENTO BAIRRO

CEP
-

CIDADE/ESTADO

DDD

TELEFONES

E-MAIL

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de
Capela Nova/MG, que apresento condição de Hipossuficiência Financeira e que atendo ao estabelecido no Edital nº. 01/2015 – Capela Nova/MG,
em especial o item 4.4.
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira responsabilidade, podendo a
Comissão de Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder
ao cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Concurso Público, podendo adotar medidas legais contra minha pessoa, inclusive
as de natureza criminal.
Declaro que atendo aos requisitos exigidos para a inscrição, assumo a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e submeto-me
às normas do edital.
*Serão acatados somente pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que comprovem renda familiar mensal, per
capta, igual ou inferior a meio salário mínimo, através da documentação solicitada no item 4.4 do edital.
*Somente o preenchimento da solicitação de Isenção não implica na efetivação da inscrição, o candidato requerente tem que executar todos os
procedimentos exigidos no item 4.4.
Nestes termos, peço deferimento.
*Anexar cópia Carteira de Identidade, CPF e Cartão do Benefício.

ASSINATURA DO REQUERENTE
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ANEXO IX
Modelo de Formulário para solicitação de Condições Especiais para realização da prova
____________________________________, ______ de ____________________ de 2016.
À
Reis & Reis Auditores Associados
Ref.: Solicitação de condições especiais para a realização da prova – Concurso Público Edital nº. 001/2015 –
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA NOVA - MG.

Nome: ______________________________________________________________________
Nº. de Inscrição: ______________________________________________________________
Emprego: ___________________________________________________________________

Descrição da deficiência: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Necessidade especial para realização da prova: _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Atenciosamente,
(Assinatura do candidato)
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ANEXO X
Modelo de Formulário para Laudo Médico

Atesto para os devidos fins que o Sr. (a) __________________________________________ é portador da deficiência
__________________ código internacional da doença (CID – 10) ____________, sendo compatível a deficiência
apresentada pelo paciente com as atribuições do emprego de __________________________ disponibilizado no
Concurso Público, conforme Edital nº 001/2015 da Prefeitura Municipal de Capela Nova/MG.

Local e Data: __________________________________________________________.

Assinatura do médico: ___________________________________________________.
Nome do médico: _______________________________________________________.
Número do CRM: _______________________________________________________.

Carimbo do médico:

IMPORTANTE: é imprescindível o nome, assinatura e número do CRM do médico especialista na área de
deficiência/doença do candidato, sob carimbo, caso contrário, o atestado não terá validade.
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